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JAK JE TO SE ZŘIZOVÁNÍM HEREN

KAM S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH

ROZPOČET NA TENTO ROK: 29 745 000

ZASTUPITELSTVO NESOUHLASÍ S BLEŠÍMI TRHY

FOTOREPORTÁŽ: HASIČI ZACHRAŇOVALI

Přijďte mluvit do rozvoje obce!  Letecký snímek Libuše a Písnice k pozvánce na str. 2.  Foto Tomáš Hejzlar
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VOLBY DO 
POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY 
PARLAMENTU 

ČESKÉ 
REPUBLIKY

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu na

pátek 2. června 2006 a sobotu 3. června 2006.

Volit budeme:

 v Základní škole Ladislava Coňka v Písnici,
 v Základní škole Meteorologická v Libuši,  
 v budově Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám 644/1, 

Praha 4,

a to podle místa trvalého pobytu.

K volbám potřebujeme platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad. Neplatné občanské průkazy a cestovní doklady si můžete 
vyměnit na Odboru evidence obyvatel a osobních dokladů 
Úřadu městské části Praha 12, Cílkova 976/7, Praha 4 – Kamýk.

Městská část Praha-Libuš pořádá v roce 2006 tyto společensko-kulturní akce:

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ AKCE V ROCE 2006

 Nové malé občánky přivítá 
dne 9. 3. 2006 ve 14 hodin 
starosta městské části pan Petr 
Mráz v prostorách zasedací 
místnosti Úřadu městské části 
Praha-Libuš, K Lukám 664.
 Občané mají možnost ovlivnit 

příští rozvoj MČ na veřejném 
projednávání komunitního 
plánu dne 12. 4. 2006 od 17 
hodin v prostorách školní jídel-
ny ZŠ Meteorologická.
 MČ pořádá pro širokou ve-

řejnost hudebně–sportov-
ně–kulturní akci dne 13. 5. 
2006 od 13 hodin v prostorách 
fotbalového hřiště při ulici Me-
teorologická a při ulici Skalská. 
Pro všechny občany se bude-
me snažit připravit příjemné 
odpoledne, na které přislíbila 
účast i hudební skupina Bůhví 
ve složení Ondřej Brzobohatý, 

Martin Hrubý, Karel Pičman, Ja-
romír Telenský, Ulf Gjerdingen.
 Pro naše seniory pořádáme 

dne 18. 5. 2006 autobusový 
zájezd do Českých Budějovic 
na 15. ročník výstavy Hobby. 
 Dětský den se koná 27. 5. 2006 

od 13 hodin na fotbalovém 
hřišti v Písnici při ulici Švihov-
ská.
 Naše městská část se připojila 

k evropskému Svátku sou-
sedů, který se po celé Evropě 
koná dne 30. 5. 2006. Setkáme 
se před radnicí na Libušské 35. 
Každý může přinést drobné 
pohoštění, popovídat si se sou-
sedem, zastavit se ve shonu 
a zamyslet se nad prostředím, 
ve kterém žije a s kým žije. 
 Další nově narozené malé ob-

čánky přivítá dne 22. 6. 2006 
ve 14 hodin starosta městské 

části pan Petr Mráz opět v pro-
storách zasedací místnosti Úřa-
du městské části Praha-Libuš, 
K Lukám 664.
 Senioři se mohou dne 21. 9. 

2006 zúčastnit dalšího zájez-
du, a to do zoo ve Dvoře Krá-
lové.
 2. ročník písnické drakiády 

se koná dne 23. 9. 2006 od 
13 hodin na fotbalovém hřišti 
v Písnici při ulici Švihovská, 
na kterém oslaví svátek draci 
a dračice.

Všechny akce zajišťují pra-
covnice humanitního odboru 
ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, 
Praha 4 – Libuš, tel. 261 910 145, 
244 401 646.

Iva Hájková, 
ÚMČ Praha-Libuš

Vážení občané,

přijměte pozvání na veřejné 
projednávání komunitního plá-
nu rozvoje městské části Praha-
-Libuš, sestaveného pracovní 
skupinou složenou z občanů 
Libuše a Písnice. 

Projednávání komunitního 
plánu se koná dne 12. 4. 2006 
od 17 hodin ve školní jídelně 

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ KOMUNITNÍHO 
PLÁNU ROZVOJE MČ PRAHA-LIBUŠ

Základní školy Meteorologická 
181, Praha 4 – Libuš.

Na tomto setkání máte mož-
nost ovlivnit příští rozvoj měst-
ské části, ve které žijete nebo 
pracujete.

Pracovní verze komunitního 
plánu rozvoje MČ je přístupná na 
internetové adrese www.praha-
-libus.cz   komunitní plánování 

 komunitní plán.

Připomínky ke komunitnímu 
plánu můžete zasílat na adresu 
humanitni@praha-libus.cz do 
31. 3. 2006.

Těším se na setkání s Vámi!

Petr Mráz,
starosta městské části 

Praha–Libuš
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Milí čtenáři, dovolte mi, abych 
vás pozdravil a sdělil vám několik 
postřehů za minulý měsíc.

Úterý 24. leden. Místní šetře-
ní v Písnici u přečerpávací stani-
ce kanalizace v ulici Ke Březině. 
Šetření bylo svoláno na základě 
stížnosti občanů na silný obtěžu-
jící zápach, šířící se z přečerpávací 
stanice splaškových vod. Schůzky 
se zúčastnili zástupci Hygienické 
stanice hl. m. Prahy, Pražských 
vodovodů a kanalizací (PVK), 
fi rem Zavos a B Consult a dále 
zástupci odboru správy majetku 
a investic ÚMČ Praha-Libuš a za 
občany Alžběta Němcová. Při 
místním šetření neshledal ani je-
den z účastníků jakýkoli zápach. 
Odborníci poukazovali na to, že 
možná k zápachu dochází pouze 
při změně počasí. Občané mají 
strach, že po plánované výstavbě 
nádrže vyrovnávacího objemu, 
která se chystá v letošním roce, 
zápach bude ještě gradovat. Na 
základě toho založili petici. Též 
měli obavu, že nádrž bude sta-
věna pro možné připojení jiných 
městských částí. Nádrž je ale nut-
ná pouze pro rozvoj místní části 
Písnice, nikoliv pro připojení ji-
ných městských částí. Bohužel, na 
tuto stavbu je již vydáno územní 
rozhodnutí, ale stavební řízení 
bude teprve probíhat. Městská 
část Praha-Libuš bude při realiza-
ci stavby požadovat odfi ltrování 
možných zápachů, aby obyvate-
lům v této části Písnice projekt 
co nejméně narušil kvalitu jejich 
bydlení. Zástupce PVK předal též 
občanům kontakt na svou osobu 
a přislíbil, že přijede, pokud se 
zápach objeví. 

Středa 25. leden. Schůzka 
ohledně zklidnění dopravy. 
Svolala ji vedoucí odboru život-
ního prostředí naší městské části 
ing. Anna Rusiňáková. Jednalo se 
o zklidnění dopravy vybudová-
ním betonových příčných prahů 
v ulicích U Libušské sokolovny, 
Zahrádecká a K Novému sídlišti. 
Děkuji občanům, kteří se schůzky 
zúčastnili, a tím projevili zájem 
o to, co se chystá. Měli dostatek 
prostoru k připomínkám a návr-
hům, jak danou situaci řešit, kde 
jednotlivé prahy umístit a jak po-
mocí jednosměrných ulic tento 
problém dále zmírnit. Schůzky 
se též zúčastnil zástupce poli-
cie – dopravního inspektorátu 
– kpt. Martin Jurina a za projekci 
ing. Miroslav Zrzavý z fi rmy Di-

ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
pro. Velmi mě těšilo, že proběhla 
konstruktivní diskuse a díky pří-
tomným odborníkům bylo vše 
odpovězeno.

Čtvrtek 26. leden. Zastupitel-
stvo hl. m. Prahy. Zúčastnil jsem 
se ho, ale na programu nebyl 
žádný bod, který by se vztahoval 
k naší městské části.

Sobota 28. leden. Valná hro-
mada písnických hasičů.  Ocenil 
jsem program, kterého jsem se 
zúčastnil,  a to, že byli pozváni též 
kolegové z okolních obcí, např. 
Dolních Břežan, Cholupic, mezi 
nimiž se udržují přátelské vztahy. 
Vyměňují si informace a vzájem-
ně spolupracují nejen při volných 
aktivitách, jako jsou sportovní 
akce, ale i při zásazích, které bych 
tímto nerad přivolal. 

Pondělí 30. leden. Schůzka 
se zástupci Ekospolu. Tato fi rma 
chystá výstavbu bytových domů 
v lokalitě mezi ulicemi V Záko-
pech a Švihovská. Schůzky se 
zúčastnili zástupci občanského 
sdružení Rodinné domy, za Úřad 
MČ Praha-Libuš jsem se zúčastnil 
jako starosta osobně, dále tajem-
ník Tomáš Hejzlar a později přišel 
i místostarosta Pavel Macháček. 
Po dlouhé a dlouhé debatě došlo 
k dohodě. Firma částečně pře-
pracovala projekt a slíbila splnit 
podmínky, které jí byly dány ob-
čanským sdružením i městskou 
částí. Ze schůzky byl vypracován 
zápis, kde bylo vše stvrzeno pod-
pisy. Před vydáním územního roz-
hodnutí k této stavbě bude ještě 
možnost připomínek. 

Úterý 31. leden. Rada naší 
městské části. Jedním z bodů 
byla participace MČ Praha-Libuš 
na projektu „Obnova veřejných 
prostranství na části lokálního 
biokoridoru L4/276 – Písnice“. 
Vznikla tak spolupráce s občan-
ským sdružením Stromy a při 
této příležitosti bylo požádáno 
o grant. Pokud ho naše městská 
část dostane, dojde k rekultivaci 
části dlouho zanedbávané zeleně 
na jižním konci Písnice. Rád bych 
touto cestou poděkoval paní Da-
niele Partlové za upozornění na 
možnost získání tohoto grantu 
a za její práci. 

Středa 1. únor. První řádné 
zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
v tomto roce. I při malé účasti 
zastupitelů bylo nakonec za-
stupitelstvo schopné usnášení. 
Jedním z bodů byl slib nového 
člena zastupitelstva Petra Kopice. 
Přišel místo bývalého zastupitele 

Michala Svěráka, který na svou 
funkci rezignoval. Zastupitelstvo 
projednávalo také žádost fi rmy 
Flohmarkt o možnost bleších 
trhů v ulici Novodvorská, což 
naše městská část pamatuje z ne-
dávné doby. Firma sice projekt 
upravila, přesto ale zastupitelé 
s projektem nesouhlasili. Při té 
příležitosti si také oddychla velká 
skupina spoluobčanů, kteří přišli 
na jednání zastupitelstva a vy-
jádřili své obavy a nesouhlas se 
znovuotevřením těchto trhů.

Bude posílen stav našich 
městských policistů o jednoho 
dalšího. V lednu jsem o tom jed-
nal s ředitelem Městské policie 
za Prahu 12 JUDr. Karlem Radí-
kem.Velmi mě ta zpráva potěšila. 
Jak jistě víte, v současné době 
máme tři strážníky. Zároveň jsem 
dostal příslib, že policisté v naší 
městské části dostanou motorku, 
která přispěje k akčnosti této sku-
piny. Dále jsme hovořili o rozšíře-
ní kamerového systému hlavního 
města Prahy i do naší městské 
části. Již v loňském roce jsme na 
toto téma jednali a domluvilo se 
umístění pěti kamer. Osobně si 
myslím, že by se tento projekt 
měl realizovat v co nejkratším 
čase. Rozhodně přispěje ke sníže-
ní trestné činnosti a podobných 
nešvarů.

Blíží se již dlouho plánovaná 
rekonstrukce Libušské ulice. 
V minulých dnech byl vybrán 
zhotovitel a v současné době 
čekáme na vyjádření Rady hl. m. 
Prahy. Pokud rada tento projekt 
schválí, bude brzy ofi ciálně vyhlá-
šen termín realizace. Jako první 
etapa je plánovaná část mezi uli-
cemi Meteorologická a Dobronic-
ká, další od Dobronické směrem 
k nově upravené komunikaci ke 
Krči, jako třetí etapa od křižovatky 
s Meteorologickou po křižovatku 
s Kunratickou spojkou. Záměrně 
zde neuvádím žádný termín, 
protože ještě nic není ofi ciálně 
potvrzeno. 

Nemohu odolat a chtěl bych 
závěrem poděkoval za vaši spo-
lupráci, zejména za příspěvky 
a reakce, které zasíláte ke zve-
řejnění v místním časopisu. Zá-
roveň přeji již brzký konec zimy 
a příchod jara, které zkrášlí naši 
obec zelení, a slunce, za jehož 
pomoci rozkvete nejen příroda, 
ale po dlouhém čekání slunce 
potěší i nás.

Petr Mráz, 
starosta MČ Praha-Libuš

Zaznamenala HK

PÍSNIČNÍ 
HASIČI 
ZASAHOVALI

Čerpání vody z tajícího sněhu 
v únoru 2006. 

Foto http://www.sdhpisnice.net/
Images/vodaunor/index.htm 
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Hasičský ples 
Jako každý rok, od vzniku 

Hasičského sboru Písnice v roce 
1899, naši členové chodili 25. 
prosince 2005 zvát občany Pís-
nice na Tradiční hasičský ples 
v Písnici, který se koná vždy v pá-
tek v polovině ledna. V letošním 
roce připadl na 13. 1. 2006. 
V restauraci U Vokouna k tanci 
hrála kapela J. Hotového. Účast 
byla jako vždy velice pěkná, asi 
100 osob, omladina i starší, kteří 
naplnili celou kapacitu sálu. Pěk-
nou a klidnou zábavu završila 
bohatá tombola – rožněné sele, 
vepřová hlava a mnoho dortů 
různých velikostí. Hladký průběh 
zábavy měl na starosti starosta 
sboru p. Štancl.

Výroční valná hromada 
Je to nejvyšší orgán sboru. 

Konala se dne 28. 1. 2006  od 10 
hodin v restauraci  U Vokouna. 
Byla schválena zpráva o činnos-
ti sboru a výjezdové jednotky 
v uplynulém roce, zpráva o hos-
podaření a také byl schválen 
plán činnosti na rok 2006. Valné 
hromady se zúčastnil jako host 
i starosta městské části Praha-
-Libuš p. Mráz,  starosta MSDH 
Praha p. ing. Maděra, zástupci 
hasičských sborů Libuš, Cholu-
pice, Břežany, zástupce Sokola 
Písnice a MO rybářského svazu, 
kteří v závěru popřáli zdar naše-
mu sboru. Valnou hromadu řídil 
starosta sboru p. Miloslav Štancl 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PÍSNICE

OHNI ZMAR, BLIŽNÍMU KU POMOCI
Hasičský sbor v Písnici existuje už 107 let. A taková byla jeho činnost 

v únoru a lednu 2006:

a velitel sboru p. Martin Frank. 
Účast na výroční valné hromadě 
byla velice uspokojivá. 

Pochod  Po-Hromnicích 
Od roku 1982 jako každoročně 

i letos se konal hasičský pochod 
nazvaný Pochod Po-Hromnicích, 
jehož zakladatelem je zasloužilý 
člen sboru p. Ladislav Lanc. Jak 
naznačuje  název, pochod se ko-
nal první sobotu po Hromnicích 
(2. 2.) tedy letos 4. 2. Účast na 
pochodu byla velice pěkná, cel-
kem 135 dospělých a 43 dětí. Na 
trati zajistili hasiči zpestření pro 
děti. Na letišti Točná čekalo na 
pochodníky kvalitní občerstvení 
a v cíli – hasičské zbrojnici Písni-
ce – pozornost pro všechny po-
chodující děti v podobě sladkos-
tí a na prví tři vylosované i věcné 
ceny, pro dospělé upomínky 
na pochod a pro všechny teplé 
občerstvení. Celý pochod po 
technické a organizační stránce 
zabezpečovali všichni členové 
výjezdové jednotky v čele s veli-
telem Martinem Frankem.

Výbor Dobrovolného hasičské-
ho sboru Písnice děkuje všem, 
kteří  pomáhali a pracovali ve 
prospěch celého sboru a rozkvě-
tu požární ochrany v Písnici. 

S pozdravem „Ohni zmar, bliž-
nímu ku pomoci“.

Jan Češka, kronikář SDH Písnice
Foto členové JSDH Písnice

Školního kola Olympiády v čes-
kém jazyce se zúčastnilo třináct 
žáků naší školy. Ti si měli poradit 
s osmi náročnými úkoly a ještě 
popsat, jak vypadá „stará bela“. Tři 
nejúspěšnější  –  Sandra Vojtěcho-

ZŠ METEOROLOGICKÁ

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

13. 2. 2006 měla 3.A poprvé 
plavání. Ráno na parkovišti na 
nás čekal autobus, který nás 
na plavání odvezl. Nejdříve 
jsme se v šatně svlékli a když 
jsme se osprchovali, 
mohli jsme si obléknout 
plavky. Potom nás rozdě-
lili na plavce a neplavce. 
Někdo zvládl přeplavat bazén 
jednou nebo dvakrát. Někdo to 
vzdal, když to plaval podruhé. 
Holky měly o přestávce saunu. 
Kluci budou mít saunu příští tý-
den. Plavčíci nás chválili, hlavně 
neplavce, kteří se nebáli vody, 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

PLAVÁNÍ Z POHLEDU DĚTÍ

a tak se všichni těšíme na příští 
plavání.

Martin Svoboda, 
III.A, ZŠ Meteorologická

vá z 9.A, Aleš Krabs z 9.B a Jakub 
Havránek z 9.C – postupují  do 
oblastního kola. Budeme jim držet 
palce.

J. Dušková , ZŠ Meteorologická 
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Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš ze dne 1. 2. 2006 jsou 
v plném znění k dispozici na Úřa-
du městské části. 

č. 1/2006: Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš schvaluje rozpočet 
městské části Praha-Libuš na rok 
2006 v objemu příjmů 29 745 tis. 
Kč, objemu výdajů 40 045 tis. Kč 
a fi nancování ve výši 10 300 tis. Kč, 

který je součástí tohoto usnesení. 
Ve vedlejší hospodářské činnosti: 
výnosy 1 000 tis. Kč a hrubý pro-
vozní výsledek 700 tis. Kč.

č. 2/2006: Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš souhlasí se záměrem 
žadatele na výstavbu 25 garáží 
(garážových stání) na pozemku  
910/91, k. ú. Písnice, při ulici Na 
Okruhu. 

Rada MČ Praha-Libuš: 
 Souhlasí s navrhovanou stav-

bou přípojek kanalizace, vodovodu 
a STL plynovodu v ulici Lipovická, 
parc. č. 580, k.ú. Písnice k pozemku 
parc. č. 561/2, k.ú. Písnice dle projek-
tu T. Stokučové z 8 a 9/2005 za násle-
dujících podmínek: Před započetím 
stavby vlastník plynovodní přípojky 
uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu 
o smlouvě budoucí o věcném bře-
meni uložení přípojky do pozemku 
komunikace. Před započetím stavby 
stavebník uzavře s MČ smlouvu 
o výpůjčce komunikace. Povrchy bu-
dou upraveny do původního stavu. 
Stavebník smluvně zajistí převzetí 
záruky za stavbu komunikace do 14. 
5. 2010 na plochu ovlivněnou výko-
povými pracemi.

 Schvaluje pí Janě Vosátkové 
– ředitelce Mateřské školy Ke Kašně, 
dle § 94, odst. 2, písm. c) zákona o hl. 
m. Praze, nový platový výměr dle zá-
kona č. 143/92 Sb., a v souladu s nař. 
vlády č. 330/2003 Sb. dle přílohy č. 2, 
který není součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí se zahájením po-
stupné rekultivace parku na Kamýku 
na pozemcích parc. č. 1057/1 a 1057/
3, k.ú. Libuš. Pověřuje starostu Petra 
Mráze podpisem smlouvy na realiza-
ci prací – odstranění pařezů a stromů 
s podprůměrnou sadovnickou hod-
notou – s fi rmou Zahradnické služby 
Viktor Šváb, v celkové fi nanční výši 
111 860 Kč vč. DPH. 

 Souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo, jejímž předmětem je za-
jišťování zimní údržby komunikací 
a chodníků na území městské části 
Praha – Libuš v zimním období 2005 
– 2006. Vybrala jako nejvhodnější 
fi rmu Jan Kubrycht – Údržba zeleně 
k zajištění zimní údržby. •Schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
s Českým Telecomem, a. s., k  pozem-
kům parc. č. 10 a parc. č. 1137 k. ú. 

č. 3/2006: Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš nesouhlasí prin-
cipiálně se záměrem žadatele 
na zařazení akce „bleší trhy“ na 
pozemcích parc. č. 873/82, 286/1, 
286/2 a 286/3 při ul.  Novodvorská 
do tržního řádu MHM Prahy.

č. 4/2006: Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš souhlasí s notářským 
zápisem – Prohlášením a doho-
dou o narovnání vlastnických 
vztahů k pozemkům parc. č. 59/1, 
1136, 1160 zapsaných na LV 977 

k. ú. Libuš (část ulice K Novému 
Sídlišti), který je nedílnou součástí 
tohoto zápisu. 

č. 5/2006: Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš ukládá  radě MČ 
připravit, projednat a uzavřít 
nájemní smlouvu na pronájem 
4. patra ZŠ Meteorologická s Ang-
lickou mezinárodní školou v Praze. 
O výsledku následně informovat 
zastupitelstvo.

K tisku připravili TH, HK
 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 30. 11. 
2005 do 14. 2. 2006. (Kurzívou jsou uvedeny doplňující poznámky redakce.)

Libuš, uvedeným na LV 849 obec 
Praha k.ú. Libuš, za účelem zřízení 
a provozování vedení veřejné teleko-
munikační sítě v rámci stavby „PH4, 
Libušská, BD Zvonička, C-04060/3-
2-060“. Pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy o zřízení věcného břemene.

 Schvaluje věcné břemeno 
dle návrhu smlouvy k  pozemkům 
parc. č. 895/1, 895/10, 1057/3, 
1057/24, 1057/25, 1058 v k. ú. Libuš 
uvedeným na LV 849 pro k. ú. Libuš 
s Pražskou energetikou, a. s. 

 Souhlasí s uzavřením smlou-
vy s fi rmou Investik sportovní povr-
chy, jako zhotovitelem pro stavební 
akci „oplocení sportoviště Klokotská“ 
za cenu 663 000 Kč vč. DPH. 

 Souhlasí s uzavřením smlou-
vy s fi rmou Kratochvíl střechy, s. r. 
o., jako zhotovitelem pro stavební 
akci „GO střechy dětského pavilonu 
MŠ Ke Kašně“ za cenu 136 290 Kč vč. 
DPH. 

 Souhlasí s fi nančním příspěv-
kem ve výši 5 500 Kč na zakoupení 
a montáž okenních žaluzií pro Klub 
Junior.

 Souhlasí s návrhem spolu-
práce městské části Praha-Libuš s JO 
TJ Tempo na rok 2006 a s fi nančním 
příspěvkem využitým dle verze č. 4, 
která  je  nedílnou součástí tohoto  
usnesení, ve výši 40 000 Kč.Čerpání 
je  podmíněno schválením  rozpoč-
tu.  

 Souhlasí se jmenováním 
paní Jaroslavy Klemešové do funkce 
tajemnice školské komise zřízené 
radou MČ Praha-Libuš a bere na 
vědomí odstoupení paní Ing. Mileny 
Nekolové z členství ve školské komi-
si.

 Souhlasí s uzavřením dodat-
ku č. 2 ke smlouvě s fi rmou Hoco 
Bauelemente, s. r. o., jako zhotovite-
lem pro stavební akci „Výměna oken 
v MŠ Lojovická“ a za celkovou cenu 

akce ( I.a a II. etapa a tento dodatek 
– 8 885 Kč vč. DPH )  1 465 731 Kč vč. 
DPH.

 Souhlasí s podporou zavede-
ní bezdrátového vysokorychlostního 
internetu na vybraných územích hl. 
m. Prahy (vč. území MČ Praha-Libuš) 
a pověřuje starostu podepsáním 
Dohody o partnerství s HMP. Pod-
mínkou je, že investiční i provozní 
náklady na internetovou síť budou 
pro MČ nulové (jak bylo ze strany 
MHMP přislíbeno na koordinační 
schůzce v budově MHMP dne 4. 1. 
2006).

 Nesouhlasí s  rozhodnutím 
o umístění stavby Polyfunkčního 
domu Libuš, stavebník Janette, 
s. r. o.,  UR vydané OV ÚMČ Praha 
12, dne 20. 12. 2005 pod č.j. VYST/
12425/02/Bk. Souhlasí s námitkami 
dalších účastníků řízení týkajících 
se velikosti objektu (především jeho 
výšky), možného zhoršení životního 
prostředí a zhoršení dopravy v místě 
stavby. Zároveň žádá o nové projed-
nání vzniklé situace za účasti dvou 
zástupců stavebníka, dvou zástupců 
sousedů a zástupce Rady MČ Praha-
-Libuš.

 Nesouhlasí s umístěním 
stavby 45 parkovacích stání na po-
zemku parc. č. 921/14, k.ú. Písnice 
(u bývalého bazénu na sídlišti Písnice). 
Důvodem je, že dle technické zprávy 
(která je součástí návrhu na umístění 
stavby) je uvažováno s prodejními 
a skladovými plochami v objektu bý-
valého bazénu. MČ požaduje využití 
objektů na parc. č. 920/3 k.ú. Písnice 
(objektů: A, B, C) v souladu s platným 
územním plánem (území smíšené 
městského typu s náplní sport).

 Souhlasí se stavbou bytové-
ho domu (v Dobronické ulici naproti 
patrovým garážím) na pozemku parc. 
č. 429/11 a 429/12, k. ú. Libuš vč. 
přípojek inženýrských sítí za násle-
dujících podmínek: Dopravní obsluž-
nost stavby bude z ulice Dobronická 
s příjezdem (zejména nákladních 
automobilů přes 3,5t) z ulice Vídeň-
ské. Nebude kácena vzrostlá zeleň. 
Před započetím stavby stavebník 

(nebo budoucí vlastník) přípojky 
elektro a plynu uzavře s MČ Praha-
-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí 
o uložení přípojky do pozemku ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřenému 
MČ Praha-Libuš. Před započetím 
stavby využívající zábor pozemku 
svěřeného městské části uzavře sta-
vebník smlouvu o výpůjčce. Povrchy 
dotčených pozemků budou uprave-
ny do původního stavu.

 Bere na vědomí, že aktuální 
počet obyvatel k 1. 1. 2006 je 7979. 

 Schvaluje platové výměry 
ředitelů škol a předškolních zařízení 
zřízených městskou částí Praha-Li-
buš, platné od 1. 1. 2006.

 Schvaluje platové výměry 
vedoucích pracovníků – vedoucích 
odborů Úřadu městské části Praha-
-Libuš, platné od 1. 1. 2006.

 Souhlasí s opětovným uza-
vřením nájemní smlouvy na školnic-
ký byt v Mateřské škole Lojovická 
na dobu určitou  do 31. 12. 2006 
s  panem Františkem Sedlákem. 

 Souhlasí se vstupem na 
pozemek parc. č. 895/1 (ulice K Le-
su) uvedený na LV 849 k.ú. Libuš, 
ul. K Lesu, za účelem vybudování 
kanalizační a plynovodní přípojky 
k odběrnému místu na parc. č. 1044/
2, k. ú. Libuš, ul. K Lesu, za podmínky, 
že stavebník smluvně zajistí převzetí  
záruky za povrch  komunikace s jejím 
zhotovitelem Pragis, a. s., toto přiloží  
k žádosti o výkopové  povolení. Sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
na plynovodní přípojku, tato smlou-
va je nedílnou součástí usnesení. 
Komunikace bude po výstavbě pří-
pojek uvedena do původního stavu. 
Tento souhlas nenahrazuje doprav-
ně-inženýrské rozhodnutí a povolení 
k záboru komunikace.

 Souhlasí s navrhovanou 
stavbou přípojek elektro, STL 
plynovodu, vody a kanalizace (na 
rohu ulic Hoštická a K Mejtu) dle 
projektu Ing. Melichera z 7/2005 
za následujících podmínek: Před 
započetím stavby stavebník uzavře 
s MČ smlouvu o výpůjčce komuni-
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kace. Povrchy budou upraveny do 
původního stavu. Před započetím 
prací stavebník (nebo budoucí vlast-
ník) přípojky elektro a plynu uzavře 
s MČ smlouvu o smlouvě budoucí 
o věcném břemeni na uložení přípoj-
ky do pozemku ve vlastnictví obce 
HMP – ve správě MČ Praha-Libuš. 
Stavebník smluvně zajistí převzetí 
záruky za povrch komunikace s jejím 
zhotovitelem Pragis, a. s., toto přiloží 
k žádosti o výkopové povolení.

 Schvaluje  smlouvu o zřízení 
věcného břemene s PRE, a. s., na 
pozemky parc. č. 1142, 400/2, 1143, 
446, 506, 439/1, 439/3 k. ú. Libuš, LV 
849 pro k. ú. Písnice ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, svěřeno MČ Praha-Libuš, 
dle návrhu smlouvy, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí s navrhovanou 
stavbou veřejného osvětlení v ulici 
Velká Lada, parc. č. 977 a 52/1, k. ú. 
Písnice, dle projektu Eltodo EG, a. s., 
z 11/2005 za následujících podmí-
nek: Před započetím stavby staveb-
ník uzavře s MČ smlouvu o výpůjčce 
komunikace. Povrchy budou upra-
veny do původního stavu. Nebude 
kácena vzrostlá zeleň.

 Projednala žádost fi rmy Flo-
hmarkt, s. r. o., o pořádání „Bleších 
trhů“a o zařazení této akce do trž-
ního řádu MHM Prahy. Doporučuje 
zastupitelstvu MČ Praha-Libuš její 
zamítnutí. 

 Souhlasí s navrhovanou 
stavbou RD (na rohu ulic Hoštická 
a Ke Březině) včetně přípojek inž. sítí 
elektro NN, STL plynovodu, vody 
a kanalizace dle projektu Ing. Me-
lichera z 7/2005 za následujících 
podmínek: Při stavbě přípojek bude 
zachován průjezd komunikacemi 
Hoštická a Ke Březině. Stavba RD 
i přípojek bude koordinována 
s uvažovanou úpravou povrchů 
komunikací Hoštická a Ke Březině 
a plánovanou stavbou rozšíření 
čerpací stanice kanalizace. Povrchy 
komunikace budou upraveny do 
původního stavu. Před započetím 
prací stavebník (nebo budoucí 
vlastník) přípojky elektro a plynu 
uzavře s MČ smlouvu o smlouvě 
budoucí o věcném břemeni na 
uložení přípojky do pozemku ve 
správě MČ Praha-Libuš. Před zapo-
četím stavby přípojek nebo jiných 
částí staveb, které budou omezo-
vat průjezd komunikací stavebník 
uzavře s MČ smlouvu o výpůjčce 
této komunikace. Nebude kácena 
vzrostlá zeleň.

 Revokuje  usnesení Rady MČ 
Praha-Libuš č. 144/2005 ze dne 6. 9. 
2005. V čl. IV. Pravidel  pro stanovení  
ročního plánu  oprav, rekonstrukcí 
a revizí v mateřských a základních 

školách  zřizovaných městskou  částí  
Praha-Libuš v bodě C. se termín 30. 
11. nahrazuje datem 20.1. násle-
dujícího roku. Požaduje provedení 
dohadovacího řízení nad rozpočtem 
škol pro rok 2006 na ekonomickém 
odboru ÚMČ Praha-Libuš s řediteli 
základních a mateřských škol zříze-
ných MČ Praha-Libuš před uzavře-
ním rozpočtu MČ na rok 2006.

 Ruší usnesení Rady MČ Pra-
ha-Libuš č. 139/2005 ze dne 23. 8. 
2005. Schvaluje uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene  
číslo 892/2005/OSPM s Pražskou 
plynárenskou, a. s., k pozemku parc. 
č. 557/1 k. ú. Libuš, uvedeném na 
LV 849 pro k.ú. Libuš ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, svěřená správa nemo-
vitosti MČ Praha-Libuš, za účelem 
přeložení stávajícího STL řadu DN 
300 z pozemku parc. č. 557/59 k.ú. 
Libuš ve vlastnictví Roberta Šikala 
a Moniky Šikalové a Antonína Šikala 
a Věry Šikalové

 Souhlasí se vstupem na 
pozemek parc. č. 1118/1 k. ú. Libuš, 
uvedený na LV 849 pro k.ú. Libuš 
ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno 
MČ Praha-Libuš, pro účely stavby 
přisvětlení přechodu pro chodce na 
komunikaci Novodvorská za pod-
mínky: Před započetím stavebních 
prací požádá Eltodo-Citelum, s. r. o., 
městskou část Praha-Libuš o stano-
visko k provedení výkopových prací, 
po provedení prací uvede stavebník 
povrch komunikace do původního 
stavu.

 Schvaluje nájemní smlouvu 
na pronájem pozemku parc. č. 696/1 
k.ú. Písnice, uvedeného na LV 596 
pro k.ú. Písnice jako ostatní plocha, 
sportoviště, (fotbalové hřiště Písnice) 
mezi Karlem Fürstem, Ing. Ivo Fürs-
tem, Radanou Květovou, Vlastou 
Otahalovou, MUDr. Františkem Plho-
něm, Ing. Karlem Englišem, Martou 
Kapsovou, Karen Englišovou jako 
pronajímateli a MČ Praha-Libuš jako 
nájemcem na dobu do 31. 12. 2006 
za roční nájemné 50 000 Kč.

 Souhlasí  se záměrem part-
nerské smlouvy o účasti na projektu 
Modrý klíč – chráněná pracoviště 
pro lidi s mentálním postižením. 

 Bere  na vědomí předložený  
projektový záměr k projektu Infor-
mační servis o životním prostředí 
ve vybraných městských částech hl. 
m. Prahy – Envis 4, který bude  před-
kládán  hlavním městem Prahou do 
4. výzvy programu JPD2. Schvaluje 
podpis Dohody o partnerství, která 
vyjadřuje závazek městské části 
spolupracovat s hlavním městem 
Prahou na přípravné, realizační 
a provozní  fázi projektu Informační 
servis o životním prostředí ve vybra-

ných MČ hl. m. Prahy – Envis 4. 
 Souhlasí s navrženým pro-

gramem na zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Libuš.

 Souhlasí s rekultivací po-
zemků v (jižní části) k.ú. Písnice 977, 
978/7, 53/17, 61/7. Souhlasí, aby MČ 
Praha-Libuš  byla uváděna jako part-
ner projektu Obnova biokoridoru, 
který zpracovalo (v souladu s projek-
tovou dokumentací Plán a projekt 
ÚSES – L3/276 a L4/276) Sdružení 
pro životní prostředí Stromy a který 
předkládá 31. 1. 2006 u Nadace 
Partnerství. Souhlasí s participací na 
projektu formou: poskytování od-
borné konzultace a pomoci, fi nanční 
spoluúčasti. Souhlasí s uvolněním 
fi nančních prostředků z rozpočtu 
městské části Praha-Libuš v celkové 
výši 30 % z celkové poskytnuté gran-
tové podpory.

  Souhlasí s návrhem roz-
počtu MČ Praha-Libuš na rok 2006. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Pra-
ha-Libuš jeho odsouhlasení.

 Souhlasí s navrhovanou 
obnovou veřejného osvětlení v ulici 
Na Losách a Klenovická  parc. č.155/
1 a 659, k.ú. Písnice, dle projektu 
Eltodo EG, a. s., z 11/2005 za násle-
dujících podmínek: Před započetím 
stavby stavebník uzavře s MČ smlou-
vu o výpůjčce komunikace. Bude 
zachována průjezdnost dotčených 
komunikací. Povrchy budou uprave-
ny do původního stavu. Nebude ká-
cena vzrostlá zeleň. Osazení sloupů 
v ulici Na Losách bude provedeno 
s ohledem na minimalizaci omezení 
průjezdné šíře komunikace, sloupy 
budou opatřeny výstražným znače-
ním nebo nátěrem. Zároveň upozor-
ňujeme, že stanovisko k pozemku 
p. č. 659 (komunikace Libušská) je 
pouze za jednoho z duplicitních 
vlastníků, resp. správce.

 Souhlasí s vystavením ob-
jednávky na zhotovení  projektové  
dokumentace na stavbu „ZŠ Ladisla-
va Coňka – sportovní  zařízení “ pro 
fi rmu Al Projekt, s. r. o., – architekti, 
za cenu 812 175 Kč včetně DPH.

 Stanovuje ceny za inzerci 
v časopise U Nás dle tabulky, která 
je součástí tohoto usnesení (ceny na 
http://www.praha-libus.cz/).

 Souhlasí s vyplacením fi -
nančního daru, v souladu s odst. 3 
§ 94 zák. č. 131/2000 Sb., Mgr. Julii 
Čákiové za vedení Teen Klubu, a to 
ve výši 12 500 Kč.

 Souhlasí s vypracováním 
smlouvy o sdružení s OS Teen Klub.

 Souhlasí s navrhovanou 
stavbou přípojky STL plynovodu 
pro objekt Modrý klíč dle Pražské 
plynárenské, a. s., z  5. 9. 2005 za ná-
sledujících podmínek: Nebude ká-

cena vzrostlá zeleň. Povrchy budou 
upraveny do původního stavu. Před 
započetím prací stavebník (nebo bu-
doucí vlastník) přípojky plynu uzavře 
s MČ smlouvu o smlouvě budoucí 
o věcném břemeni na uložení pří-
pojky do pozemků ve vlastnictví Hl. 
m. Prahy ve správě MČ Praha-Libuš, 
tj. parc. č. 853/3, 140, 164, 855, k. ú. 
Libuš. Bude zachována průjezdnost 
ulice Skalská. Přechod ulice Meteo-
rologická bude řešen bez zásahu do 
povrchu, tj. protlakem.

 Souhlasí s navrhovanou stav-
bou přípojky vodovodu na pozemku 
parc. č. 853/3 a 843/1, k. ú. Písnice 
pro objekt Modrý klíč dle situace 
Ing. Kafky z 5/2003 za následujících 
podmínek: Nebude kácena vzrostlá 
zeleň. Povrchy budou upraveny do 
původního stavu.

 Souhlasí se stavbou pří-
pojek kanalizace, vodovodu a STL 
plynovodu v ulici V Zákopech parc. 
č. 670/1 k.ú. Písnice, uvedeného na 
LV 530 ve vlastnictví Hl. m. Prahy, 
svěřeno MČ Praha-Libuš k pozemku 
parc. č. 846/6 k. ú. Písnice, uvedené-
ho na LV 977 ve vlastnictví Skoká-
nek Jiří Ing. a Skokánková Helena 
RNDr. za následujících podmínek: 
Před započetím stavby vlastník 
plynovodní přípojky uzavře s MČ 
Praha-Libuš smlouvu o smlouvě 
budoucí o věcném břemeni uložení 
přípojky do pozemku komunikace 
parc. č. 670/1 k. ú. Písnice. Před 
započetím stavby stavebník požá-
dá MČ Praha-Libuš o stanovisko se 
vstupem na pozemek parc. č. 670/1 
k. ú. Písnice.

 Revokuje usnesení č. 218/
2005 ze dne 29. 11. 2005 v tomto 
znění: Ve větě: stavba bude prove-
dena do 31. 5. 2006 se mění: Stavba 
bude provedena do tří měsíců po 
pokládce inženýrských sítí provádě-
né v rámci dostavby ul. Mílová.

 Souhlasí s umístěním inže-
nýrských sítí (splaškové kanalizace, 
vodovodu, plynovodu, rozvodů 
elektro, veřejného osvětlení, sdělo-
vacích kabelů) a s připojením nově 
budovaných komunikací na stávající 
komunikace V Zákopech a Švihov-
ská – týká se pozemků ve správě 
MČ Praha-Libuš parc. č. 670/1, 660/1 
a 697/1, vše k.ú. Písnice, za pod-
mínky, že územní rozhodnutí bude 
vydáno dle projektové dokumenta-
ce pro ÚR – Bytový areál Nový park 
– Písnice, společnosti Ekospol, a. s., 
z 2/2006, hlavní inženýr projektu 
Ing. A. Páleš, zejména dle Zastavova-
cí studie, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.  

K tisku připravili 
Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová 
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Naše městská část je několik 
týdnů „bohatší“ o další hernu. 
Jako ve všech předchozích pří-
padech přicházejí rozhořčené 
dotazy občanů: Jak je to možné, 
kdo to povolil, jak to, že to vů-
bec někdo mohl povolit.

Odpovědi na tyto otázky jsou 
poměrně jednoduché. Zákon.

Provozování výherních hra-
cích přístrojů (VHP) povoluje na 
základě zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných 
hrách, Ministerstvo financí nebo 
obec. V našem případě je to 
ekonomický odbor ÚMČ Praha-
-Libuš. Žadatel má při splnění 
všech kritérií uložených záko-
nem právo na kladné rozhod-
nutí o své žádosti. Jinými slovy: 
úřad je povinen při splnění 
všech provozovacích podmínek 
provozování výherních hracích 
přístrojů ze zákona povolit.

Jediné zákonné omezující 
kritérium je obsaženo v §17, 
odst.11: Provozování VHP nesmí 
být povoleno ve školách, škol-
ských zařízeních, v zařízeních 
sociální a zdravotní péče, v bu-

ZŘIZOVÁNÍ HEREN 
dovách státních orgánů a církví, 
jakož i v sousedství uvedených 
budov. Okruh vzdálenosti do 
100 m od těchto budov může 
stanovit obec vyhláškou. Po-
slední citovaná, téměř nesro-
zumitelná věta říká, že obec 
může vyhláškou stanovit, že 
sousedstvím uvedených budov 
je míněna vzdálenost 100 m, ve 
které nelze výherní hrací pří-
stroje provozovat. Tak je tomu 
i v případě Prahy.

Ze zákona není k provozování 
výherních hracích přístrojů za-
potřebí žádné vyjádření obce. 
To znamená, že k žádosti se 
nevyjadřuje žádný samosprávný 
orgán. Ani zastupitelstvo, ani 
rada. Jeho členové jsou v na-
prosto stejné pozici jako ostatní 
občané.

Marta Vachoušková, 
ekonomický odbor

Pavel Macháček, 
zástupce starosty 

Dojde ke zklidnění dopravy v lokalitách rodinných domů na Libuši 
vybudováním zpomalovacích prahů?

(Opakované dotazy více občanů)

ODPOVĚDI

ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

Rada městské části Praha-
-Libuš schválila vybudování 
zpomalovacích prahů v lokalitě 
rodinných domů K Novému 
sídlišti a v obytné zóně mezi uli-
cemi Meteorologická, Libušská 
a Výletní. K rozhodnutí realizovat 
tento záměr městská část do-
spěla na základě opakovaných 
stížností místních obyvatel, 
které obtěžuje stále narůstající 
doprava, zejména vozidel, která 
lokalitami pouze projíždějí a ři-
diči si tak usnadňují cestu z ulice 
Libušské na Meteorologickou. 
Dne 25. 1. 2006 se konalo na 
odboru životního prostředí 
a dopravy Úřadu městské části 
Praha-Libuš jednání s majiteli 
přilehlých nemovitostí. Ti obča-

né, kteří přijali pozvání, převážně 
souhlasí s vybudováním prahů, 
někteří požadují umístění prahů 
do jiných míst, než bylo původně 
navrženo. Obyvatelé z lokality 
k Novému sídlišti požadují řešit 
dopravní situaci úpravou do-
pravního značení v celé lokalitě, 
a to třeba zjednosměrněním 
některých komunikací. Z tohoto 
důvodu bylo zadáno fi rmě Dipro 
vypracování návrhů dopravního 
řešení na komunikacích v loka-
litě rodinných domů K Novému 
sídlišti.

 
Anna Rusiňáková, 

odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto Jana Drobílková

Dne 27. 1. 2005 bylo otvíráním 
obálek zahájeno výběrové řízení 
na zhotovitele rekonstrukce Li-
bušské ulice. Do veřejné obchod-
ní soutěže se přihlásilo sedm 
renomovaných stavebních fi rem. 
Jejich nabídkové ceny (včetně 
DPH) jsou od 159 milionů do 173 
milionů. V těchto dnech by rada 
hl. m. Prahy měla rozhodnout 
o výběru zhotovitele.

Rekonstrukce je plánována 
na dva roky a obsahuje úplnou 
rekonstrukci vozovky a chodníků, 
dále úpravy zeleně, úpravy zastá-
vek autobusů, dílčí části přeložek 
podzemních sítí atd.

Do rekonstrukce je zahrnuta 
Libušská ulice od Chýnovské po 

UPOZORNĚNÍ

REKONSTRUKCE LIBUŠSKÉ
Kunratickou spojku (v podstatě 
mírně prodloužená libušská část) 
a část Dobronické ulice.

Z rozsahu akce je zřejmé, že 
zhruba dva roky budeme „postiže-
ni“ všemi nepříjemnostmi vyplý-
vajícími z nezbytných uzavírek.

Jakmile bude rozhodnu-
to o zhotoviteli (po uplynutí 
zákonných lhůt na odvolání), 
požádáme ho o co nejpřesnější 
informace o časovém plánu 
rekonstrukce, a tedy i úplných 
uzavírek dílčích úseků Libušské. 
Do té doby nelze podat žádnou 
přesnější informaci.

Pavel Macháček, 
místostarosta
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Dnem 1. března 2006 nabyl 
účinnosti nový zákon o ověřová-
ní pravosti podpisu a ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou 
– zákon č. 21 /2006.

Dochází zde k některým 
změnám například ve vidimaci 
– ověření listin. Není možné ověřit 
listinu, která je v jiném než českém 
nebo slovenském jazyce, není-li 
k ní předložen úředně ověřený 
překlad do českého jazyka. Není 
možné ověřit ani listinu, která 
je opatřena plastickým textem 
nebo otiskem plastického razít-
ka, např. diplomy. Dále se nesmí 

NOVÝ ZÁKON O OVĚŘOVÁNÍ  
ověřit občanský průkaz, cestovní 
doklad, zbrojní průkaz, řidičský 
průkaz, rybářský a lovecký lístek, 
geometrický plán, technické kres-
by, sázenka, směnka, cenné papíry 
(akcie, dluhopisy, podílové listy, 
cestovní šeky) atd.

Listiny se ověřují z prvopisu (ori-
ginálu) nebo z již ověřené listiny, 
opisu a stejnopisu. Správní popla-
tek je nadále 30 Kč za stránku.

Legalizace – ověření podpisu 
– u občana České republiky se 
provádí pouze na základě předlo-
žení platného občanského průka-
zu nebo cestovního dokladu.

Jestliže vámi plánovaná stav-
ba rodinného domu, garáže, in-
ženýrských přípojek je v kolizi 
s dřevinami rostoucími na po-
zemku, musíte dle § 8 odst. 1 
zákona č. 114/1992Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, v platném 
znění podat na příslušný orgán 
ochrany přírody žádost o vy-
dání rozhodnutí na povolení 
kácení. 

Pokud se stavba nachází na 
území naší městské části, po-
tom je třeba adresovat žádost 
na odbor životního prostředí 
a dopravy Úřadu městské části 
Praha-Libuš. 

Právnická osoba podává žá-
dost o kácení vždy bez ohledu 
na velikost stromů, fyzická osoba 
pouze tehdy, jestliže mají stromy 
ve výšce 130 cm nad zemí obvod 
kmene 80 cm a více. 

KÁCENÍ STROMŮ Z DŮVODU VÝSTAVBY 
Žádost o vydání rozhodnu-

tí ke kácení se podává buď ve 
fázi územního řízení (vyžaduje-
-li stavba vydání územního roz-
hodnutí) anebo nejpozději ve 
fázi stavebního řízení s tím, že 
pravomocné rozhodnutí na ká-
cení je závazným podkladem 
pro vydání stavebního povolení. 
Upozorňujeme však, že je v zá-
jmu investora opatřit si povo-
lení ke kácení dřevin již ve fázi 
územního řízení, neboť v opač-
ném případě se vystavuje rizi-
ku, že pokud požádá o vydání 
povolení ke kácení až ve fázi sta-
vebního řízení, tedy poté, co mu 
stavební úřad vydal územní roz-
hodnutí, orgán ochrany přírody 
mu pokácení nemusí povolit. 

V y d á n í m  p r a v o m o c n é h o 
územního rozhodnutí nevzniká 
automaticky právní nárok na vy-

Hledáte či budete hledat 
částečný pracovní úvazek v roce 
2006, 2007?

Mateřské centrum Klub mami-
nek Balónek, o. s., získalo grant 
na podporu dělených částečných 
pracovních úvazků pro skupinu 
lidí, kteří nemohou pracovat na 
plný pracovní úvazek.

Do této skupiny patří: maminky 
(tatínci) pečující o děti ve věku do 
15 let, lidé pečující o osoby vyža-
dující zvláštní péči (handicapova-
né, dlouhodobě nemocné), lidé 
se změněnou pracovní schop-
ností, dlouhodobě nemocní, 
handicapovaní.

Zájemci se mohou zúčastnit 

NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
schůzky ve  středu 15. března 
2006 v  9 hodin v KM Balónek, Ke 
Kamýku 686, Praha 4, nebo nás 
mohou kontaktovat prostřed-
nictvím e-mailu castecneuvaz-
ky@volny.cz.

Bližší informace www.mcbalo-
nek.3web.cz , tel. 774 361 098.

Tento projekt  Sociální integra-
ce v Praze 12 je spolufi nancován 
EU z programu JPD 3.

Za KM Balónek 
Mgr. Š. Philippová, 

Ing. V. Tauchmanová

SENÁTOR
Senátor Edvard Outrata, mís-

topředseda Senátu, si vám do-
voluje oznámit změnu sídla své 
obvodní senátorské kanceláře. 
Nová kancelář sídlí v areálu Zálesí 
naproti Fakultní Thomayerově 
nemocnici.

Senátorský den: 
pondělí 14 – 17 hodin

Adresa: 
Pod Višňovkou 1661/33, 
140 00 Praha 4. 
Tel. 234 035 660, fax 234 035 661, 
e-mail  weissp@senat.cz

U cizince to je průkaz o po-
volení k pobytu nebo cestovní 
doklad anebo průkaz totožnosti 
občana členského státu Evropské 
unie. Dále je to průkaz žadatele 
o udělení azylu, průkaz o povolení 
k pobytu azylanta, průkaz žada-
tele o udělení dočasné ochrany 
a průkaz cizince požívajícího do-
časné ochrany.

I zde zůstává správní poplatek 
30 Kč za jeden podpis.

Ověřovací doložka má formu 
otisku razítka, nebo může být vy-
hotovena na samostatném listu za 
pomoci výpočetní techniky.

Eva Cochová, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

PŘIVEZTE KOLO 
NA SERVIS 

CO NEJDŘÍVE!
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

Tel. 261 911 452  www.emap-praha.cz
Mobil 721 414 810  e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevřeno: Po – Pá 10.00–18.00; So 9.00-14.00

i n z e r c e

dání povolení ke kácení dřevin. 
Orgán ochrany přírody je povi-
nen v každém konkrétním pří-
padě dodržovat výše citované 
ustanovení zákona, tj. že povo-
lení lze vydat ze závažných dů-
vodů po vyhodnocení funkční-
ho a estetického významu dře-

vin. Znamená to, že je povinen 
posoudit, zda zájem na ochraně 
dřevin převažuje nad zájmem, 
který je důvodem uvedeným 
v žádosti o jejich kácení. 

 Anna Rusiňáková, 
OŽPD ÚMČ Praha-Libuš
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Pracovní skupina složená z aktiv-
ních dobrovolníků – občanů Libuše 
a Písnice – se sešla ve středu 18. led-
na 2006 ke druhému kolu přípravy 
komunitního plánu rozvoje městské 
části Praha–Libuš. Cílem zhruba 
dvouhodinového pracovního setká-
ní bylo rozvést do poněkud větších 
podrobností jednoduchou osnovu 
plánu rozvoje, která vznikla při setká-
ní 14. listopadu 2005 a byla otištěna 
v časopisu U nás 12/2005 na str. 11.

Pracovní setkání moderovali místní 
koordinátorka programu Zdravé měs-
to Iva Hájková a ředitel Národní sítě 
Zdravých měst ČR (NSZM) Petr Švec. 
Pod odborným vedením Petra Švece 
účastníci témata základní osnovy se-
skupili do pěti okruhů. Poté se všichni 
rozdělili do pěti pracovních skupin na 
základě svého zájmového zaměření 
a sestavili v rámci tematických okruhů 
seznam toho nejdůležitějšího, co by 
podle jejich úsudku naše městská část 
potřebovala. V další části večera jed-
notlivé pracovní skupiny představily 
všem ostatním, co vytvořily. Všichni 
měli možnost na  místě připomínko-

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE PODRUHÉ
vat, doplňovat, zpřesňovat. Výsledky, 
proti nimž už nebyly námitky, se 
zaznamenávaly. Vzhledem k tomu, 
že během večera se nikdo ze zúčast-
něných neujal pracovní skupiny pro 

či chystané aktivity. Tohoto setkání 
se zúčastnili zástupci všech odborů 
Úřadu MČ a společně se diskuto-
valo o tom, jaké aktivity jsou již 
v současnosti naplňovány a z jakých 

Jednoduše řečeno, komunitní plán je takový jízdní řád, podle kterého by obec měla 
dojet až do cíle, kterým je kvalitní a zdravé prostředí pro život. Tohoto cíle by měla 
dosáhnout za aktivní účasti veřejnosti.

školní jídelně ZŠ Meteorologická se 
komunitní plán bude projednávat 
veřejně (podrobnější pozvánka 
v tomto čísle U nás na str. 2). Zna-
mená to, že kdokoli z občanů Libuše 
a Písnice má možnost přijít a vyjádřit 
svůj názor či představu o budoucí 
podobě městské části a jejím rozvoji. 
Každý, kdo bude mít zájem, se může 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  KOMUNITNÍ PLÁN, DRUHÁ FÁZE, STAV Z 27. 1. 2006

důležitý tematický okruh ekonomika, 
dodatečně se k němu měli možnost 
vyjádřit písemně i ti, kteří se večera 
nemohli zúčastnit, ale mají zájem 
o tuto spolupráci. Výsledek druhé 
fáze přípravy komunitního plánu 
rozvoje Libuše vám představujeme 
v rámečku.

Uskutečnilo se ještě další setká-
ní 17. února. Při něm pracovníci 
místního úřadu se zástupci NSZM 
k jednotlivým oblastem komunitního 
plánu přiřazovali příslušné položky 
rozpočtu městské části. Konkrétní 
záměry komunitního plánu tak mají 
reálný odraz v rozpočtu, což mimo 
jiné znamená, že nejde pouze o ná-
měty či přání, ale již uskutečňované 

částí rozpočtu se fi nancují či fi nan-
covat budou. Jde již o rozpočet na 
rok 2006. Také bylo dohodnuto, že 
připravovaného veřejného setkání 
by se měl účastnit alespoň jeden 
zástupce z každého odboru, aby 
diskuse mohla být vedena v rámci 
reálných možností. Rozpočet obce 
bude v nejbližších dnech k dispozici 
na internetu, stejně jako aktuální 
verze komunitního plánu, na adrese 
http://www.nszm.cz /dataplan (od-
kaz Praha-Libuš). Na středu 1. března 
bylo dále naplánováno projednání 
komunitního plánu s členy zastupi-
telstva naší městské části. 

Co bude následovat dále? Ve 
středu 12. dubna od 17 hodin ve 

zapojit do společné práce a rozvíjení 
komunitního plánu. Výsledkem bude 
přehled, jak bychom chtěli v bližší 
budoucnosti v naší obci žít, co by-
chom zde chtěli a co nechtěli. Tento 
přehled by měl především pomoci 
současné i budoucí správě a samo-
správě obce v orientaci při rozhodo-
vání o dalším rozvoji. Právě tak bude 
další realizace či nerealizace toho, co 
se v plánu objeví, záležet na aktivitě 
občanů. Komunitní plán rozvoje 
vzniká totiž za účasti všech, kdo mají 
zájem se zúčastnit a při vzájemné 
diskusi dospět k nějaké shodě.

S přípravou komunitního plánu 
pomáhají odborníci z NSZM, kteří 
obdobnou praxi znají z řady dalších 

A.  Veřejná správa, rozvoj MČ, urbanismus / Bezpečnost 
A.1  Městská část získá statut MČ se státní správou 
A.2  V rámci platného územního plánu bude zpracován podrobnější regu-

lační plán 
A.3  Bude zajišťována zpětná vazba od obyvatel: spolupráce veřejnosti, 

dobře informovaní lidé 
A.4  Bude zvyšována bezpečnost 

Náměty:    zpřehlednění prostoru
  defi novat pravidla a kontrolu

A.5  Prostřednictvím kvalitního urbanizmu bude zachován současný cha-
rakter obcí Libuš a Písnice 

A.6  Bude dbáno na sociálně, ekonomicky a environmentálně vyvážený 
další rozvoj (udržitelný rozvoj) 

A.7  Městská část bude dobře propagována 

B.  Ekonomika, podnikání, řemeslná výroba, občanská vybavenost 
(služby) / Zemědělství 

B.1  Bude zřízeno místní tržiště s možností prezentace místních podnikatelů 
B.2  Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj místního podnikání 
B.3  Bude zřízeno informační centrum pro drobné a střední podnikatele 
B.4  Bude využíván ekologicky šetrný způsob hospodaření 
B.5  Zemědělská půda bude smysluplně využívána 
B.6  Řemeslná výroba bude rozvíjena pořádáním trhů 
B.7  Bude zajištěna dostupnost a podpora služeb 
B.8  Bude vybudován objekt pro služby v majetku MČ Praha - Libuš 

C.  Zdravotnictví / Sociální oblast, národnostní menšiny
C.1  Budou k dispozici komplexní zdravotní služby v MČ 

Náměty:  zajištění chybějících odborníků
C.2  Bude se zlepšovat komunikace a spolupráce zdravotníků s poskytova-

teli soc. služeb (a tím se zlepší servis pro klienty) 
C.3  Bude zajištěn dostatečný servis pro seniory, rodiny s dětmi, mládež, 

lidi se zdravotním postižením 
Náměty:   možnost vytvoření strategického plánu rozvoje sociál-

ních služeb

  výstavba pečovatelského domu
  informovanost občanů o sociálních službách

C.4 Bude dobrá vzájemná komunikace a informovanost mezi občany 
a policií (z důvodu zvýšení bezpečnosti) 

C.5  Bude navázána dobrá komunikace s místní vietnamskou a čínskou 
komunitou (zapojení do místní občanské společnosti) 

D.  Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život
D.1  Budou vytvářeny podmínky pro sport 

Náměty:  sportovní areály (z toho alespoň jeden zastřešený)
  bazén se saunou
  plocha na umělé kluziště

D.2  Budou vytvářeny podmínky pro kulturní činnost 
Náměty:  komunitní centrum (kino, divadlo, knihovna. inter. ka-

várna, vzdělávací kurzy, výstavní prostory)
D.3  Bude se zlepšovat technický stav škol 
D.4  Bude se zvyšovat kvalita a úroveň vzdělávání ve školských zařízeních 

(pro jejich větší přitažlivost) 

E.  Životní prostředí, péče o vzhled / Doprava / Bydlení
E.1  Dojde ke snížení intenzity dopravy (hluk, emise, omezení vjezdu nákl. 

dopravy) 
Náměty:  ulice Libušská–Meteorologická 
  chybějící návaznost silničního obchvatu
  vyloučení tranzitní dopravy v MČ

E.2  Budou probíhat opravy a rekonstrukce místních komunikací 
E.3  Dojde k rozšíření zeleně, bude zajištěno její udržování 
E.4  Budou čistá veřejná prostranství 
E.5  Bude udržována chráněná oblast Modřanská rokle 
E.6  Dojde k vytvoření lokálních center 
E.7  Bude probíhat regenerace sídlišť 

Poznámka: Označení kapitol odpovídá informačnímu systému NSZM, viz 
www.nszm.cz, rubrika Dataplán. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

 Vyzvedávání žádostí v příslušné 
MŠ: od 27. 3. 2006 do 21. 4. 
2006
 Odevzdávání vyplněných a po-
tvrzených žádostí v příslušné 
MŠ: dne 24. 4. 2006 a 25. 4. 
2006 od 13 do 17 hodin
 Vyzvedávání rozhodnutí o při-
jetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ: 
od 15. 5. 2006 do 31. 5. 2006

Našim malým občanům pře-
jeme hodně radosti ve školkách, 
ve kterých se na ně těší kvalifi -
kované a velice schopné paní 
učitelky. 

Iva Hájková, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

Mateřská škola zajišťuje celo-
denní péči o děti – od  6.30 do 
17 hodin.

Co nabízíme
 kvalitní přípravu na ZŠ 

s ohledem na specifi cké individu-
ální potřeby dětí, pod odborným 
vedením

 příjemné klima po stránce 
psychosociální, hygienické a pod-
nětné prostředí pro činnosti dětí

 pestrý program výchov-
ně-vzdělávacích činností s využi-
tím kvalitních didaktických mate-
riálů, zaměřený na celkový rozvoj 
osobnosti dítěte s respektováním  
individuality

 celodenní stravu založe-
nou na zásadách racionální dětské 
výživy, pitný režim celý den

Zaměření školy
MŠ K Lukám je zaměřena na 

zvýšenou nadstandardní péči vě-
novanou vývoji správného mluv-
ního projevu v oblasti: 

 prevence vad mluvního 
projevu 

 odstraňování  méně zá-
važných nedostatků v mluvním 
projevu, na škole je logopedická 
poradna vedená speciálním peda-
gogem – logopedem

MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ K LUKÁM
 dětem s vážnějšími po-

ruchami ve vývoji mluvního pro-
jevu  je věnována speciální péče     
formou individuálního přístupu 
i v přítomnosti rodičů a ve spolu-
práci s SPC a PPP

 dle možnosti školy inte-
grujeme děti se speciálními potře-
bami, převážně v oblasti mluvního 
projevu, poruch učení, LMD

 cíleně rozvíjíme drobnou 
motoriku, grafomotoriku, zrako-
vou a sluchovou orientaci a ana-
lýzu 

 pro všestranný rozvoj 
dětské osobnosti využíváme prů-
běžně psychomotorických, smys-
lových, pohybových a dramatic-
kých her, her se zpěvem a říkadly, 
hudebních a tanečních činností, 
tvořivých výtvarných a pracovních 
činností 

 velkou pozornost věnuje-
me také fyzickému rozvoji a upev-
ňování zdraví dětí   

 podporujeme vlastní 
tvořivé myšlení a aktivní přístup 
k informacím 

Zájmové aktivity
Kroužek hry na fl étnu (učitelka 

MŠ) – pro rozvíjení správného 
dýchání, hudebního cítění. Kurs 
anglického jazyka. Plavecký kurz 

a sauna. Taneční kroužek Rytmik. 
Kroužek keramiky.

Pořádané akce pro všechny děti
Cvičení v místní sokolovně pro 

získání optimální fyzické zdat-
nosti a obratnosti dětí. Kulturní 
– divadla, kouzelnická vystoupe-
ní, koncerty přímo v MŠ, besídky 
(vánoční, jarní). Tematické výlety, 
ozdravné pobyty (rozhoduje počet 
zájemců). Spolupráce s místním 

úřadem – vítání občánků (vystou-
pení dětí), občasná vystoupení 
v Klubu Senior.

Spolupráce s rodinou
Každodenní styk s rodiči, třídní 

schůzky s odbornými přednáška-
mi nebo přímou ukázkou práce 
s předškolními dětmi, průběžné 
výstavky dětských prací, indivi-
duální konzultace, individuální 
logopedická práce i v přítomnosti 
rodičů, možná pomoc rodičů při 
oslavách dne dětí i jiných akcích, 
možnost zapůjčení odborné lite-
ratury rodičům dětí. 

Spolupráce se zřizovatelem
V letošním roce probíhá v naší 

mateřské škole rekonstrukce rozvo-
dů vody a topení. Finanční pokrytí 
zajistil MÚ MČ Praha-Libuš. Díky 
tomu se děti mohou těšit z nově 
zařízených umyváren a sociálních 
zařízení, což zásadně ovlivňuje kva-
litu hygienického zázemí MŠ.

PaedDr. Miroslava Majerová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Od 16. března a v průběhu měsíce dubna je možné si mateř-
skou školu prohlédnout, seznámit se s prostředím školy a získat 
bližší informace o programu a perspektivách mateřské školy.

Objednejte se prosím na telefonním čísle 261 910 135.

Městská část Praha-Libuš je zřizovatelem těchto mateřských škol:

Při odevzdávání vyplněných 
a potvrzených žádostí je nutné 
mít s sebou průkaz totožnosti 
zákonného zástupce (žadatele) 
a rodný list dítěte.

Do mateřských škol jsou přijí-
mány děti, které v září 2006 do-
vrší nejméně 3 roky, podle kritérií 
stanovených ředitelem příslušné 
mateřské školy. 

Zdravých měst, obcí a regionů,  jako 
jsou například velká města Brno 
a České Budějovice, menší a velmi 
úspěšná města jako Vsetín, Třebíč, 
Litoměřice, Kuřim či Zdravý , kraj Vy-
sočina. Komunitní plánování se ale 
stejně dobře rozvíjí i v malé šumav-
ské vesnici Strašíně na Strakonicku. 
Praha-Libuš je první samostatná 
městská část, která se do tohoto 
projektu pouští; situace v našem 
případě je znesnadněná tím, že se 
navíc musíme pohybovat v rámci 
pravidel hlavního města Prahy, jíž 
jsme součástí. Jdeme po nevyšlapa-
né cestě. O to je tato činnost zajíma-
vější a cennější.

Další informace o NSZM, komunit-
ním plánování a mnoha dalších akti-
vitách Zdravých měst, obcí a regionů  
najdete na http://www.nszm.cz. Na 
www.praha-libus.cz (odkaz Komunit-
ní plánování) najdete další informace 
o programu Zdravá Libuš a Písnice. 

Připravili: 
Iva Hájková, Hana Kolářová, 

Petr Švec, Antonín Tym 
a další účastníci pracovních schůzek
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Naše mateřská škola se nachází 
v klidné, zelení obklopené loka-
litě mezi rodinnými domky u Ka-
mýckého lesa. Mimo to se pyšní 
krásnou zahradou s pískovišti, ml-
hovištěm, koloběžkovou dráhou 
a dalším vybavením. Součástí je 
i ohniště s lavicemi pro každoroční 
podzimní táborák. 

Děti jsou ve třech třídách vě-
kově smíšených (3–6 let). Třídy 
byly za spolupráce a pochopení 
městské části  Praha-Libuš sta-
vebně upraveny, takže vznikl lepší 
prostor a podmínky pro výchovně 
vzdělávací práci s dětmi a jejich 
bezpečnost. Ve dvou třídách jsou 
moderně zrekonstruované dětské 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ LOJOVICKÁ
umývárny. Další modernizace jed-
notlivých tříd se provádí postup-
ně, podle fi nančních možností. 
V každé třídě je čistička a zvlhčo-
vač vzduchu, nová lehátka a an-
tialergické peřinky a polštáře pro 
děti. Na sklonku loňského roku 
byl celý objekt osazen plastovými 
okny, máme novou vlastní plyno-
vou kotelnu. 

Výchovná fi lozofi e je zaměřena 
na osobnostní orientaci, která 
respektuje každého jednotliv-
ce a snaží se o jeho co nejlepší 
všestranný rozvoj, kdy převažuje 
trpělivost a důvěra k možnos-
tem, které každé jednotlivé dítě 
má. Uplatňují se projevy uznání 
a celkově pozitivní motivace. 
Úzká je spolupráce s rodinou, jejíž 
dominantní roli osobnostní orien-
tace uznává, a proto je školka pro 
rodiče otevřena jak každodenně, 
tak při různých akcích či oslavách, 
které společně připravujeme.

V zájmu co nejlepší přípravy dětí 
na vstup do základní školy spolu-
pracujeme se základní školou 
a odborníky (učitelé základní ško-
ly, psycholog, speciální pedagog, 
logoped). Založili jsme Klub před-
školáka, kde paní učitelky dětem 
nabízejí promyšlené a prožitkové 
seznamování s ekologií, pozná-
vání Prahy, netradiční výtvarnou 
techniku, sportování v tělocvičně 
a přímou práci paní učitelky ze 
základní školy s dětmi. Výborná je 
spolupráce se základními školami. 
Naše děti se s velkou radostí zú-
častnily i vyučování v 1. třídě.

Také pedagogicko–psycholo-
gická poradna s námi velmi dobře 
spolupracuje. Letos provedla de-
pistáž školní zralosti všech před-
školních dětí (cílené vyhledávání 
postižených nebo ohrožených 
dětí), takže můžeme ještě lépe 
připravit děti na vstup do školy, 
odstranit za spolupráce s rodiči 
případné nedostatky.  

Kromě toho je v jednotlivých 
třídách zvýrazněna některá tema-
tika – ve třídě Kytička výtvarná 
a pracovní výchova, ve třídě Slu-
níčko tělesná výchova, ve třídě 
Čtyřlístek hudební výchova. Rodi-
če mají již při zápisu možnost zvo-
lit, kterou z variant by si pro dítě 
přáli. Dalšími možnými aktivitami 
jsou kroužky – angličtiny, plavání, 
bruslení, hra na fl étnu, hudební 
kroužek a výtvarný kroužek. 

Samozřejmostí, kterou organi-
zujeme ve spolupráci s rodiči, jsou 

Zveme všechny rodiče a je-
jich děti na prohlídku školky 
při akci 

HRACÍ DOPOLEDNE, 
které se koná
6. a 13. dubna 
od 9:00 do 11:00 hodin,

nebo při 
Dni otevřených dveří 
30. března 2006.
Těšíme se na Vás. 
Více informací na 
www.mslojovicka.cz.

EKOLOGIE: UDĚLALI JSME SI POŘÁDEK V HLAVÁCH – 
– TAM TO VŠECHNO ZAČÍNÁ

V tomto školním roce jsme začali v Mateřské škole Lojovická mys-
let a konat ekologicky. 

Třídění odpadu určitě do ekologie spadá. A právě proto se nám 
ve školce objevily barevné kontejnery na papír a plasty. Naše děti 
se úkolu zhostily velice zodpovědně, protože opravdu každý kousek 
papíru, nepovedený výkres apod. putuje NE do koše (i když je blíž), 
ale pěkně za dveře do modré popelnice. Žlutou popelnici využívá 
nejvíce naše paní kuchařka Iveta Kučerová, která vyhazuje, co jí pod 
ruku přijde (co se samozřejmě plastů týče!). 

Společně s dětmi poznáváme, že ekologicky myslet „nebolí“. 
A proto ve skrytu duše doufáme, že v našich rodinách to nevypadá  
jako v upoutávkách v televizi.

Udělejme si proto, prosím, pořádek – ve svých hlavách, tam to 
všechno začíná.

Katka Holmanová

výlety, návštěvy divadel a koncer-
tů, táborák, oslavy Mikuláše, Vá-
noc, Dne matek, Dne dětí, koncert 
hudebního kroužku, ukázkové 
hodiny bruslení a plavání, pořádá-
ní školy v přírodě, lyžařský výcvik. 
Díky spolupráci s rodiči máme 
i vlastní časopis

Ivana Sýkorová, 
MŠ Lojovická

Společnou hrou 
poznáváme krok za krokem 
svět a život kolem nás

Předškolní zařízení se nachází 
v zástavbě staré Písnice v klidové 
přírodní lokalitě. V roce 2001 byla 
provedena rekonstrukce budo-
vy dětí. Naše třídy jsou účelně 
a zdravě vybaveny. Pro zkvalitnění 
prostředí heren využíváme zvlh-
čovače vzduchu. Při činnostech 
dětí pracujeme s klasickými i mo-
derními pomůckami.

Velkou předností naší školy, 
kromě vhodného umístění, je její 
velká a členitá zahrada. Celoročně 
nám umožňuje trávit dostatek 
času venku a slouží k rozvíjení 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ KE KAŠNĚ
pohybové aktivity a pohybových 
schopností dětí. Členitý terén nám 
umožňuje na zahradě v zimních 
měsících sáňkovat.

Ve škole pracují kvalifi kované 
učitelky a také ostatní zaměst-
nanci školy mají pěkný vztah 
k dětem. Děti jsou do tříd rozdě-
leny podle věku. Učitelky pracují 
s dětmi v menších skupinkách, 
aby byla zajištěna větší indivi-
duální péče. Náš plán obsahuje 
mnoho námětů týkajících se 
života lidí, ale i zvířat. Poznáváme 
život zblízka, na vlastní oči se děti 
zúčastní něčeho, co je motivačně 
ovlivní, donutí je přemýšlet a také 
se o mimořádné události podělit 

s rodiči. Program školy je zamě-
řen na estetické, citové vnímání, 
na práci s prožitkem, využíváme 
zkušeností, fantazie a smys-
lového vnímání dětí ve všech 
výchovných oblastech. Úzce 
spolupracujeme s logopedickou 
a pedagogicko-psychologickou 
poradnou. Dobrá je i spolupráce 
se ZŠ L. Coňka Každoročně cho-
díme s našimi dětmi v době před 
zápisem do základní školy, aby 
si ji děti prohlédly, seznámily se 
s pí učitelkami, pozdravily své 
bývalé kamarády.

Děti mají zdravou výživu ve 
vlastní školní jídelně, po celý den 
je zajištěn pitný režim.

Náš běžný každodenní program 
zpestřujeme o tyto aktivity:

 celoročně plaveme v ba-
zénu Axa

 angličtina hrou – vyučuje 
kvalifi kovaná lektorka v MŠ

 taneční kroužek – vede 
lektorka s profesionální licencí, je 
velmi oblíbený a má úspěchy při 
veřejných vystoupeních

 výtvarný kroužek - vede 
učitelka MŠ

 škola v přírodě – ozdravné 
pobyty na horách

 součástí programu MŠ 
jsou návštěvy divadelních před-
stavení, tematické vycházky a vý-
lety

Škola je vstřícná k dětem i ro-
dičům, nabízí výchovné činnosti 
směřující k přípravě na ZŠ i pro 
celý život. V době zápisu si můžete 
naši „školičku“ prohlédnout. Těší-
me se na vás.

Za MŠ Ke Kašně Jana Vosátková
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MŠ Mezi Domy najdete v klidné 
oblasti uprostřed menšího sídliště 
Písníce. Děti jsou rozděleny do 
dvou tříd, které jsou velmi dobře 
vybavené. Děti i pedagogické 
pracovnice mají k dispozici širo-
kou nabídku pomůcek, hraček, 
pracovních listů i námětů pro 
tvořivou práci. 

Pracujeme podle nového 
vzdělávacího programu. Posláním 
naší mateřské školy je rozvíjet 
samostatné a zdravé děti cestou 
přirozené výchovy, na základě 
jejich možností, zájmů a potřeb. 
Důraz je kladen na rozvoj zdra-
vých životních návyků a postojů, 
na rozvoj osobních a citových 
vlastností. Rodiče jsou s učitelkou 
v těsném kontaktu, děti vodí až do 
třídy a dle domluvy mají možnost 
zapojit se do jejich činností. Každá 
třída má svůj denní organizační 
řád, který je ale natolik fl exibilní, 
aby mohl reagovat na aktuální 
změny či potřeby dětí. Dodržován 
je čas svačin a obědů, napít se 
mohou děti kdykoli během dne. 
Délka pobytu venku je přizpůso-
bena stavu ovzduší a rozptylovým 
podmínkám v naší oblasti.

Sluníčka a Berušky 
V každém oddělení pracují dvě 

paní učitelky. Ve třídě Sluníčka 
jsou děti mladší, ve věku 3–5 let. 
Zde je především kladen důraz 
na citlivou a plynulou adaptaci 
dítěte na nové prostředí. Výchov-
ná práce vychází z přirozených 
potřeb a zájmů dítěte a to je 
hra, která je i základní metodou 
vzdělávání dítěte předškolního 
věku. Děti jsou nenásilně vedeny 
k samostatnosti, ohleduplnosti, 
toleranci, respektování druhých 
a vzájemné pomoci. Při vstupu 
dítěte do mateřské školy nabízíme 
individuálně adaptační režim. Ro-
diče se mohou s ředitelkou školy 
a třídními učitelkami předem 
dohodnout na vhodném postupu 
adaptace svého dítěte.  

Ve třídě Berušky jsou děti před-
školní, u kterých se snažíme již 
více rozvíjet schopnosti a doved-
nosti potřebné k učení, aby jim byl 
zajištěn úspěšný vstup do 1. třídy 
základní školy. K dispozici máme 
množství nejnovějších pomůcek, 
které jsou doporučovány pro práci 
s předškoláky a získaly ocenění 
Správná hračka. Odpolední pro-
gram je koncipován pro děti dle 
věku - snížená potřeba spánku. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ MEZI DOMY
Doba je využívána k poslechu po-
hádek, písniček, vnímání relaxační 
hudby. 

„Bábovky“ mezi 
námi nenajdete! 

Naše mateřská škola již několik 
let úspěšně rozšiřuje program vý-
chovné práce právě o různé spor-
tovní aktivity a specifi cké činnosti, 
související s tělesnou výchovou 
a celkovým rozvojem pohybových 
dovedností. 

Uvědomujeme si, že právě 
pohybová aktivita v předškolním 
věku je důležitým faktorem vše-
stranného rozvoje dítěte. U šesti-
letých dětí je motorická vyspělost 
i jedním z dominantních kritérií 
školní zralosti. Denně děti prová-
dějí zdravotní cviky důležité ke 
správnému držení těla. Dítě, které 
se projevuje pasivněji nebo neroz-
hodněji, se snažíme nenásilnou 
formou k pohybu přimět. Skákat 
na trampolíně, cvičit na kruzích, 
švédské bedně i hrazdě, odrážet 
se na můstku, přeskakovat koně, 
chodit po kladině nebo lézt po 
žebřinách není zanedlouho pro 
většinu našich dětí žádný pro-
blém. Každý čtvrtek totiž chodíme 
cvičit do sokolovny TJ Sokol Libuš. 
A protože ke zdravému životnímu 
stylu patří i otužování, v pátek nás 
můžete potkat při výcviku plavání 
nebo při otužování v sauně.

Příroda jako zdroj radosti 
V okolí naší mateřské školy se 

nachází řada krásných přírodních 
zákoutí, chráněných území a re-
kreačních oblastí. Pěkné počasí 
v dopoledních hodinách využívá-
me k častým vycházkám i delším 
výletům. Úspěšně zvládáme 
jízdu na tříkolkách a koloběžkách, 
schopnější děti dokonce na kolech 
i do vzdálenějšího okolí. Pochlubit 
se mohou svým cyklistickým 
vybavením, tělesnou zdatností 
a šikovností, ale i dodržováním 
bezpečnostních pravidel a kázní. 
To jsou základní podmínky pro or-
ganizování činností, které souvisí 
se zajištěním absolutní bezpeč-
nosti dětí. 

Za pěkného počasí trávíme 
odpoledne na školní zahradě, 
kde děti hrají hry a sportují na 
novém hřišti s umělým povrchem. 
Altánek a zastřešené pískoviště je 
chrání před slunečními paprsky, 
v letních dnech se mohou otužo-
vat sprchováním.

Pokud je dostatečný zájem, po-
řádáme ozdravné rekreační poby-
ty mimo Prahu. V zimě například 
v Jizerských horách, kde si děti 
užívají radovánky ve sněhu i s vý-
cvikem lyžování a jízdou na vleku. 
Na jaře se nyní chystáme zase do 
Janských Lázní.

Kulturní akce 
a společenský život 

Během celého školního roku 
je zajišťován dostatek kulturních 
akcí – divadla (která umí zahrát 
i naše paní učitelky) koncerty, 
profesionální varietní a kou-
zelnická představení, besedy 
s příslušníky policie, návštěvy 
Planetária. Samozřejmostí jsou 
velmi oblíbené oslavy Mikuláše 
s nadílkou, hledání pokladu na 
školní zahradě ponořené do tmy, 
ohňostroj a přespání ve školce 
bez maminky a tatínka, Meziná-
rodní den dětí... Ve spolupráci 

s rodiči oslavujeme Vánoce i Den 
matek a vy máte možnost se ještě 
na chvíli vrátit do období bezsta-
rostného dětství a prožít si spo-
lečně s dítětem několik krásných 
chvilek v prostředí vybaveném 
hračkami a pomůckami, které 
doma určitě nemáte. 

Dalšími aktivitami, které dětem 
nabízíme, jsou odpolední place-
né zájmové kroužky – keramika 
hrou, angličtina, hra na zobcovou 
fl étničku.... 

Naše mateřská škola se zapojuje 
i do života obce. Děti se například 
prezentují na veřejnosti vystou-
peními v Klubu Senior nebo v TJ 
Sokol Libuš. 

Dále spolupracujeme s pedago-
gicko-psychologickou a logope-
dickou  poradnou. 

Irena Procházková 
s kolektivem zaměstnanců

Foto p. Troníčková

Před zápisem pořádáme 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

proto vás srdečně zveme do naší MŠ 
v úterý 28. března 2006 od 8 do 10 hodin a od 15 do 17 hodin.

Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím, kde by vaše 
dítě trávilo předškolní čas. Pedagogické pracovnice vám zodpoví 
vaše dotazy. Pokud vám tato doba nevyhovuje, je možno se předem 
domluvit s ředitelkou školy na jiném termínu.

Kdo bude mít zájem, může se přijít podívat na naši 
VEŘEJNOU UKÁZKOVOU CVIČEBNÍ HODINU 
v libušské sokolovně 
ve středu 15. března 2006 od 16 hodin.

Těšíme se na Vás.

Začátkem školního roku děti v MŠ Mezi Domy možnost přihlásit se na 
kurz plavání. Každý pátek jsme pak dojížděli do plaveckého bazénu Axa. Za 

úspěšné zvládnutí obdrželi všichni mokré vysvědčení.
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LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ

PŘEMYSLOVCI, BRAZILSKÝ 
BOJOVNÍK SVĚTLA A VALIS

Tentokrát bude naše virtuální 
knihkupectví také o tom, kolik dobrých 
knih (na příkladu pouhých tří), z kolika 
stran světa a o kolika tématech po-
jednávajících, může takový průměrný 
virtuální knihkupec v současnosti mít 
na skladě. Třeba když hledá odpověď na 
tu pradávnou otázku. Kdo jsme a odkud 
a kam jdeme...

Josef Žemlička: Přemyslovci. Jak 
žili, vládli a umírali
Praha: NLN - Nakladatelství Lidové no-
viny, 2005. ISBN: 80-7106-759-8

V této čtivé populární monografi i 
zúročil autor výsledky svých bádání 
posledních desetiletí, kdy začal ak-
centovat jakési „dějiny každodenního 
života“. Do klasických, téměř románo-
vých příběhů přemyslovských dějin 
vkládá několik provokativních a disku-
tabilních hypotéz, například o původu 
polského královského titulu Vratislava 
II., jistá přecenění významu uzavírání 
sňatkových aliancí, nemluvě o propa-
gování poněkud sporné „privatizace“ 
přemyslovského státu. Tyto drobnosti 
sice čtenář lechtivých přemyslovských 
témat nejspíš pomine, ale právě ony 
tuto populárně psanou knihu posou-
vají do historické literatury.

Paulo Coelho: 
Rukověť bojovníka světla
Přel. Pavla Lidmilová. Praha: Argo, 
2006. ISBN: 80-7203-755-2

V této povídkové knize vyzývá slav-
ný autor čtenáře, aby dokázal žít své 

sny. Aby vyšel vstříc nejistotě života 
a naplnil svůj vždycky jedinečný osud. 
Nenapodobitelným způsobem Paulo 
Coelho ukazuje, že v každém z nás žije 
bojovník, bojovník světla. Krátké texty 
z let 1993–1996 vyzývají čtenáře, aby 
nastoupil cestu toho, kdo je schopen 
pochopit, že být naživu je zázrak, kdo 
dokáže i prohrát, kdo dokáže najít 
svou osobnost. Autor vychází z tradic 
různých zemí, klade důraz na základní 
lidské hodnoty i víru jedince, který 
nepodléhá malomyslnosti a únavě, ale 
věří v zázraky a lásku. 

Philip K. Dick:Valis
Přel. Robert Tschorn. Praha: Argo 2006. 
ISBN: 80-7203-731-5

Philip K. Dick během své čtyři-
cetileté spisovatelské dráhy napsal 
třicet šest románů a pět povídkových 
sbírek, převážně v žánru science 
fi ction. Jeho dílo přitahuje pře-
kvapivými, vysoce originálními 
zápletkami, často se odehrávajícími 
v alternativních realitách, kde platí 
zcela jiné zákony. Valis je jeden z nej-
kontroverznějších románů autora. Co 
se stane, když  náboženská sekta tak 
dlouho hledá Mesiáše, až ho nalezne 
ve dvouletém dítěti jménem Sofi e, 
která jim potvrdí, že celá zemská civi-
lizace je odpradávna řízena inteligen-
cí z vesmíru? Nastane konec světa? 
Román Valis je nejen sci-fi , ale také 
zamyšlení nad problematikou věčné-
ho hledání něčeho nad člověkem...

jbx

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního 
optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních 
údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografi e v našich místních 
novinách U nás,  je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jarkou Kle-
mešovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete 
přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.  

VÝZNAMNÁ JUBILEA 
NAŠICH OBČANŮ 

V měsíci březnu 2006 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 
let, 84 let, 86 let a 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Alena Linhartová 
Jiří Cinibulk 
Tomáš Smetana 
Miroslav Mareček 
Josef Janovský

Jitka Hančlová 
Marta Bímová 
Margita Němcová 
Lumír Lešek 
Zdeněk Homolka 

Marie Haladová 
Zdenka Arnoštová 
Miloslava Vlasáková 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

TŘIKRÁT ZIMA
Po podzimu jako posledním ročním období přichází zima. Většina 

ptáků odlétá do teplých krajin a i ostatní zvířata se na zimu připravují. Pro 
nás děti je ale zima hezká tím, že můžeme sáňkovat, bobovat a dělat plno 
dalších věcí. Jen brzy ráno, když musím vstávat do školy a z okna vidím 
sníh a zmrzlé stromy, tak se mi z vyhřáté postele vůbec nechce. 

Pozoruji děti bruslící na rybníku a našeho psa, který běhá ve zmrzlé 
oranici. Brzy se smráká a v noci přichází třeskutý mráz. Pro lesní zvířata 
je zimní období kruté, a tak se těší na příchod jara. I já jsem si užila dost 
zimních radovánek a už se těším na sluníčko.

Lucie Lešnerová, 5.A

Je mráz, sníh, jedním slovem zima. Zvířátka se ukládají k zimnímu 
spánku, dělají si zásoby a už se moc neukazují. Ale zima má i své dobré 
stránky. Jsou to zimní sporty, jako je bruslení, bobování, sáňkování, lyžo-
vání… Jsou i další zimní radovánky, stavění sněhuláka, koulovačky a vů-
bec, se sněhem je zábava. Mráz je šikovný malíř. Když jsou na okně zmrzlé 
květy a vzory, je radost se na to dívat. I zasněžená krajina je pěkná, sníh na 
stromech a na domech vypadá krásně, když na něj zasvítí sluníčko a on 
se třpytí. Díky své kráse se zima objevuje i v mnoha pohádkách, jako je: 
Zimní královna – která je o mrazem zmrzlém královnině srdci, Perinbaba 
– o tom, jak Perinbaba klepe peřiny, ze kterých padá sníh, Mrazík – o dě-
dečkovi, který svou hůlkou ovládá zimu a také Sněhurce zima věnovala 
jméno… Jsem ráda, že se k nám zima každý rok vrací.

Valentýna Janů,  5.A

Zima je nádherná, když je celé město pokryto bílým sněhem. To je krása! 
A když třeba ptáček sedne na okno nebo na balkón, někdy i zazpívá, to je 
opravdu moc pěkné. Má to ale i stinné stránky - někdy padá sníh s deštěm 
nebo je vánice, že se nemůžete ani hnout. Anebo je na chodnících led, 
sklouznu se po něm a pak spadnu, to také není moc příjemné! A také je 
mráz a někdy až –20 °C. Podle čeho poznáme zimu? Podle toho, že padá 
sníh, sněhové vločky, v prosinci, což je už zima také – jsou Vánoce, staví se 
sněhuláci. 

       Tereza Trojanová, 5.A            

MONTE CARLO, LAS VEGAS, LIBUŠ...

Cesty ke světovosti bývají rozličné. Záleží většinou na tom, kdo a čemu 
dává přednost. Nebudu zapírat, když se mi podařilo navštívit Monte 
Carlo, nemohla jsem odolat a zašla se podívat, jak to vypadá ve svě-
toznámém kasinu. Nejsem svou přirozeností hráč, nerada riskuji, a tak 
jsem jen s údivem zírala na všechny věkové kategorie těch, kteří stáli 
u nejrůznějších přístrojů a hráli a hráli.

Protože se ale v takovém prostředí neumím pohybovat, tak jsem ani 
nepochopila, kdo vyhrál, kdo si možná po návštěvě kasina „hodil mašli“, 
nebo našel svůj konec v mořských hlubinách. 

Nač ten sáhodlouhý úvod? Inu, už vůbec nemusím dávat vydělat 
cestovkám, abych se podívala do světa s cílem navštívit hráčská zlatá 
doupata. Stačí totiž, abych prošla naší milou městskou částí. Libuš bude 
opravdu brzy konkurovat nejen Monte Carlu, ale možná i pro většinu 
z nás nedosažitelnému Las Vegas. Takže – nemáme důvod ke smutku nad 
tím, že nám chybí možnost získat v ruletě majlant, nebo naopak vyklepat 
z kapsy i poslední padesátník. (Menší mince se už u nás nevedou.)

Projdete-li Libušskou avenuí, neoslní vás světla heren do takové míry 
jako věhlasná světová kasina. Leč přesto – skromnější barevné blikačky 
určitě přitáhnou nejednoho milovníka risku, aby zašel a zkusil štěstí. 
A nezajde-li do herny, má ještě možnost v leckterém hostinci přistoupit 
k hracímu automatu. Mám jen trochu obavu, že těch libušských gemble-
rů nebude tolik, aby uživili podnikatele, kteří vsadili na odvěkou touhu 
lidí rychle zbohatnout. Možná, že se nabídka zdejších „kasin“ ocitne na 
seznamu lákadel pro návštěvníky našeho zlatého hlavního města, a pak 
se sem zájemci o hazard jen pohrnou. My, kteří tu žijeme natrvalo, my 
bychom ale určitě věděli, co by naši městskou část mohlo obohatit 
účelněji.

-pil-Př
ís

p
ěv

ky
 v

 ru
b

ric
e 

D
eb

at
a 

vy
ja

dř
uj

í v
ýh

ra
dn

ě 
ná

zo
r a

ut
or

a,
 k

te
rý

 s
e 

ne
m

us
í s

ho
do

va
t s

 n
áz

or
em

 v
yd

av
at

el
e 

či
 re

da
kc

e.
 

Te
xt

y 
js

ou
 z

de
 o

tis
ko

vá
ny

 b
ez

 re
da

kč
ní

 a
 ja

zy
ko

vé
 ú

p
ra

vy
, p

ok
ud

 o
 n

i a
ut

or
 v

ýs
lo

vn
ě 

ne
p

ož
ád

á.
D E B ATA



i n z e r c e



U nás | 2/2006 | 15 

Mateřské centrum Kuřátko na-
jdete v areálu Klubu Junior, Mezi 
Domy 373, Praha 4 – Libuš.

Otevřeno: 
pondělí až čtvrtek 930–1200 hod.
Stálý program: 
pondělí a středa – rytmika  
úterý – poznáváme přírodu 
čtvrtek – výtvarné a ruční práce

1. 3. středa  Promítané 
pohádky – NOVINKA! – vyzkouší-
me naši promítačku a promítneme 
a přečteme si některé staré známé 
pohádky.

6. 3. pondělí  Divadélko 
– Hanka vám zahraje další (ne)zná-
mou pohádku a společně si zahra-
jeme a zazpíváme. 

7. 3. úterý  Korálky z těs-
tovin – přijďte si procvičit jemnou 
motoriku a vyrobit krásnou oz-
dobu.

9. 3. čtvrtek  Ubrousko-
vá technika – touto technikou 
si ozdobíme květináč. Květináče 
i ubrousky s různými motivy budou 
k dispozici. Máte-li zájem o zdobení 
konkrétního květináče konkrétním 
motivem, přineste si je s sebou.

14. 3. úterý  Setkání 
s MUDr. H. Cabrnochovou – další 
ze série setkání s paní doktorkou 
– pediatričkou, tentokrát o opako-
vaných zánětech dýchacích cest, 
častých onemocněních malých 
dětí, prevenci a léčení.

15. 3. středa  Klub dvojčat 

MC KUŘÁTKO
a vícečat – maminka dvojčat spec. 
pedagožka paní Jana Pešková, ráda 
podá informace o činnosti Klubu 
dvojčat a vícečat (zapůjčení zpra-
vodajů). Dopoledne není určeno 
výlučně pro dvojčata, vítáni jsou 
všichni!

16. 3. čtvrtek  Společný le-
penkový obrázek – děti budou mít 
k dispozici samolepicí fólie, z nichž 
budeme stříhat různé motivy a vy-
tvoříme veliký společný obrázek, 
kterým si vyzdobíme hernu.

18. 3. sobota  Jarní oble-
čení – opět k nám zavítá interne-
tový bazárek, tentokrát s nabídkou 
jarního oblečení ve všech velikos-
tech do 122. Vítáni jsou všichni 
rodiče s dětmi, oblečení můžete 
v klidu vyzkoušet a děti si mohou 
pohrát v naší herně. Doba konání: 
10.00–12.00.

20. 3. pondělí  Logopedie 
– setkání s klinickou logopedkou 
paní Mgr. L. Marčíkovou, která ro-
dičům přiblíží zákonitosti a možné 
problémy ve vývoji dětské řeči. Děti 
si procvičí jazýčky a zahrají si hry, 
zaměřené na logoprevenci a pod-
poru aktivního rozvíjení a upřes-
ňování slovní zásoby. Prostor pro 
individuální konzultace.

22. 3. středa  Narozeni-
nová oslava – s dětmi, které se 
narodily v březnu, oslavíme jejich 
narozeniny. Zazpíváme jim, zatan-
číme si, pro malé oslavence máme 
i drobné dárečky a pro všechny 

Chceš si zazpívat nové a jiné 
moderní skladby a písničky, které 
by tě bavily?

Je ti mezi 9 – 13 lety ?
Pak právě pro tebe otevíráme 

nové oddělení pěveckého sbo-
ru, o který již někteří z vás projevili 
zájem!

KLUB JUNIOR

VŠEM KLUKŮM A DĚVČATŮM!
Přijďte se podívat a zazpívat 

si v úterý 14.března od 15 hodin 
do Klubu Junior (Mezi Domy 373, 
tel.604273968). Těším se na vás.

Anna Gabrielová, 
PedF UK, obor sbormistrovství 

u prof. Čestmíra Staška

KLUB 
SENIOR

Program v březnu 2006

7. 3.  V tento den se připoju-
jeme k Mezinárodnímu světové-
mu dni žen, s hudbou a písničkou.

14. 3.  Pro velký ohlas 
– opět procházka místní kronikou, 
zhruba rokem 1938.

21. 3.  Pozvánku do našeho 
klubu přijal pan Miroslav Kučera 
– průhonický lesník, který nám 
bude vyprávět o pobytu v Mexiku 
s diapozitivy. 

28. 3.  Velmi oblíbená lé-
kařská přednáška MUDr. Jaroslava 
Henzla, místního internisty. Bude 
odpovídat na dotazy našich senio-
rů o jejich zdravotních potížích. Též 
nás seznámí se současnou situací 
ve zdravotnictví.

Těšíme se opět na hojnou účast 
našich seniorů a uvítáme rádi i no-
vé členy naší městské části Praha 4 
– Libuš, Písnice.

Za výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Po dohodě členů pěveckého 
sboru pro dospělé v Klubu Junior  
zkoušíme v novém čase. Scházíme 
se tedy ke společnému zpěvu kaž-
dý čtvrtek od 18.45 do 20 hodin. 
Rozšiřujeme si svůj repertoár ze-
jména lidovými písněmi českými 
a hebrejskými. Začali jsme také 

SBOR PRO DOSPĚLÉ 
V NOVÉM ČASE

známější  spirituály. Sbor je stále 
otevřený všem zájemcům, kteří 
rádi zpívají a společný zpěv jim 
bude radostí.

Ema Rajnošková, 
sbormistryně

malé občerstvení. Neváhejte a při-
hlaste své oslavence na telefonu 
603 591 667 do 19. 3. 2006 kvůli 
domluvě na občerstvení. Ostatní 
mohou přijít bez předchozího ohlá-
šení! Těšíme se na hojnou účast!

27. 3. pondělí  Jarní poví-
dání – přivítáme jaro a naučíme se 
jarní básničky a písničky.

28. 3. úterý  Veselá  jarní 
brambora – vezměte si z domu 
jednu střední bramboru a přijďte si 
s Janou vyrobit jarní dekoraci.

30. 3. čtvrtek  Novinová 
miska – i ze starých novin lze vyro-
bit krásný a užitečný předmět. Přijď-
te se přesvědčit! Komu přebývají 
staré noviny, můžete je přibrat…

Líbí se vám v Kuřátku? Chcete, 
abychom pro vás připravovaly zají-
mavý a pestrý program? Jsou vaše 
děti rády, že si u nás mohou pohrát 
a něčemu se přiučit? Pak nebuďte 
lhostejní a pomozte nám zajišťovat 
chod našeho mateřského centra! Je 
nás málo!

Scházíme se vždy první středu 
v měsíci ve 20 hodin v prostorách 
MC v areálu Klubu Junior, Mezi 
domy 373, Praha 4 – Libuš.

Za MC Kuřátko H. Kendíková

KPM Albatros pořádá 22. dubna 
2006 v Klubu Junior MČ Praha-
-Libuš, na adrese Mezi Domy 373, 
Praha – Libuš otevřenou soutěž 
plastikových modelářů – krajskou 
postupovou soutěž žáků.

Soutěžní kategorie: I.b – letadla 
v měřítku 1:40 až 1:60, I.c – letadla 
v měřítku 1:61 až 1:87, II.a – po-
zemní boj. technika v měřítku 1:48 
a větší, II.b – pozemní boj. techni-
ka v měřítku menší než 1:48.

Věkové kategorie: mladší žák 
–  soutěžící, který v daném kalen-
dářním roce dosáhne dvanácti let 
věku (nar. 1994  a mladší), starší 
žák – soutěžící, který v daném ka-
lendářním roce dosáhne patnácti 
let věku (nar. 1991 – 1993).

Podmínky soutěže: Celá soutěž 
proběhne podle platných bodo-
vacích pravidel Svazu modelářů 
ČR (najdete je na webu http:
//www.svazmodelaru.cz/). Soutěž 
je otevřená pro všechny přícho-
zí, kteří splňují podmínky věku. 
Podmínka místa bydliště v Praze 
je nutná pouze pro nominaci na 
MR žáků. Zastoupení (proxy) je 
povoleno, ale soutěžící (autor 
modelu) se předem vzdává práva 
na protest

KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ ALBATROS

SOUTĚŽ MODELÁŘŮ
Soutěžní vklady: startovné 20 

Kč, 100 Kč při protestu, v případě 
oprávněného protestu, se vklad 
vrací; prokázaní členové SMČR 
platí polovinu startovného. 

Lockheed Trophy: V rámci sou-
těže též proběhne napříč všemi 
kategoriemi soutěž o ceny fi rmy 
Lockheed.

V rámci soutěže proběhne i no-
minace na mistrovství republiky 
žáků 2006. 

Program soutěže:
8:30–10:00 přejímka modelů 

(žádáme účastníky o dodržení) 
 10:00–10:15 zahájení 

soutěže, přivítání účastníků, 
odpovědi na dotazy, představení 
rozhodčích  10:15–14:
00 bodování modelů, dopro-
vodný program pro účastníky 

 12:30–14:30 doprovodný 
program  15:00 vyhlášení 
výsledků (podávání protestu), 
ukončení soutěže

První tři v každé kategorii obdr-
ží Diplomy a věcné ceny.

Kontakty: tomas@hejzlar-mo-
drany.cz, 603 107 534 – Tomáš 
Hejzlar, 606 767 193 – Petr Šámal

Tomáš Hejzlar, ředitel soutěže



 Muži 
Ne | 12. 3. | 14:30 | FSC Libuš - ČAFC (1:1)
So | 18. 3. | 10:15 | Uhelné sklady - FSC Libuš (4:1)
Ne | 26. 3. | 15:00 | FSC Libuš - Kopanina (1:3)
Ne | 2. 4. | 16:30 | Cholupice - FSC Libuš (1:1)

 Dorostenci:
So | 25. 3. | 10:00 a 12:15 | FSC Libuš - FK Junior Děčín (St 5:3, Ml 5:2)

 Starší žáci A:
So | 1. 4. | 10:00 | FSC Libuš - SK Horní Měcholupy (0:3)

 Starší přípravka:
Ne | 2. 4. | 11:45 | FSC Libuš - Háje B (0:2)

 Mladší přípravka A:
So | 1. 4. | 8:30 | FSC Libuš - Bohemians (0:13)

 Mladší přípravka B:
Ne | 2. 4. | 13:30 | FSC Libuš B - H. Měcholupy B (3:2)

OPĚT ZAČÍNÁ FOTBALOVÁ SEZÓNA
Po absolvování zimní přípravy 

a sehrání řady přípravných utkání 
se soupeři různé úrovně začíná 
opět našim fotbalistům z FSC Libuš 
soutěžní období v rámci Pražského 
fotbalového svazu a družstvům 
dorostenců v divizní soutěži.

V době přípravy tohoto čísla 
stále ještě jednotlivá družstva do-
laďují formu na různých soustře-
děních a účastní se přípravných 
turnajů, na kterých mají vykrystali-
zovat sestavy pro jarní klání.

Těšíme se na vaši návštěvu a vě-
říme, že naše povzbuzování bude 
odměněno dobrými výkony všech 
hráčů na hřišti!

Připravil ing. Josef Dus

Kdy můžete vidět hráče FSC Libuš na hřišti a povzbudit je 
při jejich kláních? Nebližší zápasy:

Chcete se alespoň na čas pře-
nést do světa kouzel a snů, dob-
rodružství a hrdinských činů? 
Pojďte s námi!

HUMANITÁRNÍ 
SDRUŽENÍ PROTEBE

LETNÍ 
DĚTSKÝ 
TÁBOR

...a ani na  2. letní  příměstský 
tábor s Klubem Junior aneb 
prázdniny ve světě čar, kouzel, 
magie...

...a samozřejmě také ve světě 
her, výtvarných činností, výletů, 
nových kamarádů a LEGRACE!

Stačí, když přijdeš s velkou 
svačinou, ofocenou kartičkou 
zdravotní pojišťovny, s lístky na 
MHD, kontaktem na jednoho z ro-
dičů a s úsměvem od ucha k uchu 
o prázdninách do Klubu Junior.

A kdy to všechno propukne?
A kdy to skončí? 

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA...  

TIP NA BŘEZEN

ZVÍŘE V NOUZI
Také vám není lhostejný osud 

poraněného či jinak potřebného 
zvířete? Stane se, že ve volné pří-
rodě, ale i v blízkosti vašich domů 
nebo v okolí komunikací náhodně 
objevíte poraněného živočicha, 
který potřebuje odbornou pomoc. 
Není bezpečné - a někdy i kvůli 
velikosti zvířete možné – dopravit je 
vlastními silami k veterináři.

Z tohoto důvodu vznikl projekt 
Českého svazu ochránců přírody 
Zvíře v nouzi. V rámci projektu 
ČSOP sjednotil stávající záchranné 
stanice a vznikla Národní síť pro 
handicapované živočichy. Jejím 

cílem je úspěšný návrat ošetřených 
a vyléčených živočichů zpět do pří-
rody. V roce 2004 přijala Národní síť 
celkem 8095 zraněných jedinců.

Nejbližší záchranná stanice se na-
chází v Praze-Jinonicích. Telefonní 
číslo k přivolání  odborné pomoci je 
602 205 070.  

Záchranné stanice provozují ne-
vládní neziskové organizace. Péče 
v těchto stanicích je však fi nančně 
nákladná a prostředky poskytované 
Ministerstvem životního prostředí 
pokrývají zhruba pětinu nákladů. 
ČSOP proto vyhlásil sbírku k za-
jištění fi nanční podpory stanic. 
Finanční příspěvek můžete zaslat  
prostřednictvím dárcovské SMS 
na číslo 87777. Jako heslo, prosím, 
uvádějte DMS ZVIREVNOUZI. 

Cena 1 DMS je 30 Kč + DPH. Dále 
můžete poslat platbu na účet ve-
řejné sbírky č. 33 55 33 22 / 0800 
označenou variabilním symbo-
lem  konkrétní stanice. Variabilní 
symbol pro stanici v Praze je 1128. 
Seznam ostatních stanic v České 
republice, jejich variabilní symboly 
a telefonní kontakt na jednotlivé 
stanice naleznete na internetových 
stránkách Českého svazu ochránců 
přírody www.csop.ecn.cz, další 
informace též na http://csop.ecn.cz/
zvirevnouzi/. 

Jana Drobílková
Odbor životního prostředí 

a dopravy  ÚMČ Praha-Libuš
Foto Pavel Moulis, Záchranná 

stanice živočichů Rokycany

Sdružení Protebe pořádá 11. letní 
integrovaný tábor.
Kde  Čistá u Rakovníka, cha-
tičkový tábor Vojtův mlýn
Kdy  6. 8. - 24. 8. 2006
Pro koho  děti ve věku 6-15 let
S kým  vedoucí a instruktoři 
vyškolená MŠMT
Cena  3700 Kč (zahrnuje do-
pravu, pobyt, stravu 5x denně, lé-
kařskou péči, pedagogický dozor, 
odběny a bohatý program)
Informace a přihlášky  
Zdeňka Kapicová, Výletní 401, 142 
00 Praha 4 – Písnice, tel. 261 910 
532, 777 603 883, e-mail zden-
ka.kapicova@quick.cz, www.pro-
tebe-hs.wz.cz

To vše se vyjasní na 1. infor-
mační schůzce pro rodiče ve 
středu 29. března v 19 hodin 
v prostorách Klubu Junior, ul. 
Mezi Domy 373.

Více informací se brzy do-
zvíte na nástěnkách Klubu 
Junior, na stránkách klubu http:
//www.webpark.cz/kjunior, pří-
padně na telefonech:

Mgr. Julie Čákiová 
605 866 609, 

Ing. Lenka Koudelková 
604 273 968

Masáže
sportovní, rekondiční, 

baňkové, refl exní

v penzionu Koekoek, 
Dobronická 12, 
Praha 4 - Libuš

Po – Ne : podle objednávek
tel.: 728 971 866

e-mail: masaze@raz-dva.cz
www.raz-dva.cz/masaze

Trvale  nízké ceny!

Pronajmu rod. dům 

85 m2, 
přízemí vhodné 

na kanceláře 

Libuš

 737 770 247

i n z e r c e

i n z e r c e

 Horské kolo. Bylo nale-
zeno v listopadu 2005 na 
Libuši, informace na tel. 607 
940 036.

NĚKOMU CHYBÍ, 
NĚKOMU PŘEBÝVÁ...

m í s t n í  n e k o m e r č n í  i n z e r c e  z d a r m a


